
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ  
МИКОЛАЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ   

імені  В .  О .  СУХОМЛИНСЬКОГО  

Миколаїв МНУ імені В. О. Сухомлинського 2019 

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ   
імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

№ 4 (67) 
грудень 2019 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

Засновано 1999 р. 

ЗБ ІРНИК  НАУКОВИХ  ПРАЦЬ  

Внесено до Переліку фахових видань України  (наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528) 



Р Е Д А КЦ І ЙН А  КОЛ Е Г І Я:  
Валерій БУДАК ректор Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор (голова редакційної колегії); 
Тетяна СТЕПАНОВА декан факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Україна), доктор педагогічних наук, професор (головний редактор); 
Ірина КАРДАШ доцент кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Україна), кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар)  

 

ЧЛ ЕНИ  Р Е Д А КЦ І ЙНО Ї  КОЛ Е Г І Ї:  
Акматалі АЛІМБЕКОВ завідувач кафедри педагогіки Киргизо-Турецького університету «Манас» (м. Бішкек, Киргизька республіка), доктор педагогічних наук, професор; 
Гульзаміра БАУБЕКОВА головний науковий співробітник Національної академії освіти імені Ібрая Алтинсаріна (м. Аста-на, Республіка Казахстан), доктор педагогічних наук, професор; 
Алла БОГУШ завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (Україна), академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 
Володимир ГЛАДИШЕВ професор кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Україна), доктор педагогічних наук; 
Барбара КІНДЗЕРСЬКА професор Інституту Наук про виховання Краківського педагогічного університету імені Комісії національної освіти (м. Краків, Польща), доктор педагогічних наук, професор; 
Василь КРЕМЕНЬ професор президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор; 
Олександр ЛЯШЕНКО академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, академік НАПН Украї-ни, доктор педагогічних наук, професор; 
Олександра САВЧЕНКО головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 
Анатолій СИТЧЕНКО професор кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Україна), доктор педагогічних наук, професор; 
Ірина СУРІНА завідувач кафедри соціології Поморська академія у Слупську (м. Слупськ, Польща), доктор соці-ологічних наук, професор; 
Ольга СУХОМЛИНСЬКА головний науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України іме-ні В. О. Сухомлинського (Україна), академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 
Олена ТРИФОНОВА завідувач кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету іме-ні В. О. Сухомлинського (Україна), доктор педагогічних наук, професор; 
Мухіддін ХАЙРУДДІНОВ завідувач кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Миколаївського національного універси-тету імені В. О. Сухомлинського (Україна), доктор педагогічних наук, професор  

Р Е Ц ЕН З Е Н ТИ:  
Ніна СЛЮСАРЕНКО професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук, професор;  
Надія КІЧУК декан педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор  

УДК 37 ББК 74  Н 34 Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 18  від 27 січня 2020 року) 

Н 34 Науковий вісник Миколаївського національного універ-ситету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки :  зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (67), грудень 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – 284 с. ISSN 2518-7813 Журнал зареєстровано в системі CrossRef. DOI журналу: 10.33310/2518-7813 DOI випуску – 10.33310/2518-7813-2019-67-4 Збірник містить матеріали, спрямовані на розкриття найбільш актуаль-них проблем педагогіки, містить методично обґрунтовані та експеримен-тально перевірені матеріали, які охоплюють широке коло питань, присвяче-них методології, теорії та практиці сучасної освіти, її науково-методичному забезпеченню.  Видання адресовано науковцям, педагогам, учителям-методистам, сту-дентам педагогічних спеціальностей. 
УДК 37 
ББК 74 © Миколаївський національний університет   імені В. О. Сухомлинського, 2019 ISSN 2518-7813 



3 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

ЗМІСТ  

Катерина БАБЕНКО Активізація навичок монологічного мовлення студентів молодших курсів неспеціальних  факультетів шляхом застосовування англомовного художнього тексту ......................................................... 9 
Людмила БЕРЕЗОВСЬКА Формування професійно-спрямованого мовлення у структурі фахової підготовки  майбутніх соціальних працівників ...................................................................................................................................... 15 
Олена БІДА, Анатолій КУЗЬМІНСЬКИЙ, Тетяна КУЧАЙ, Олександр КУЧАЙ, Ольга СУЛИМ  Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній  українській початковій школі ................................................................................................................................................. 21 
Руслана БІЛИК Гендерний підхід як умова підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерної  соціалізації вихованців закладів інтернатного типу ................................................................................................. 26 
Світлана БІРЮК, Микола СЕМЕРДЖЯН, Влада БІРЮК  Багатофункціональна підготовка стрибунів у висоту в річному макроциклі ............................................. 32 
Валерій БУДАК Патріотичне виховання молоді в глобалізаційний вік: зарубіжний досвід ................................................. 37 
Наталія БУЛГАРУ Технологія викладання німецької мови в умовах використання різних моделей  дистанційного навчання ............................................................................................................................................................ 41 
Мін ГАО Сутність вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва ........................ 47 
Олена ГОРОШКІНА Оновлення змісту методичної підготовки майбутніх учителів української мови  і літератури до реалізації компетентнісного підходу ............................................................................................... 51 
Наталія ГРИЦАК Реалізація компаративної лінії у підручниках і посібниках із зарубіжної літератури  для вищої школи ............................................................................................................................................................................ 57 
Юе ГУАНЬ  Основні чинники сучасної вокально-виконавської підготовки студентів згідно  структури національного менталітету в контексті українських співацьких традицій ......................... 63 
Світлана ЗАСКАЛЄТА Тенденції професійної підготовки фахівців педагогічного профілю:  застосування міжпредметних зв'яків ................................................................................................................................. 69 
Ірина КАРДАШ Формування емоційно-образної сторони мовлення старших дошкільників  засобами театралізації ................................................................................................................................................................ 73 
Світлана КАРСКАНОВА Психологічне благополуччя майбутнього логопеда як основа фахової підготовки ............................... 77 
Світлана КОСТЮК Лінгвокультурологічний компонент мовної підготовки іноземних студентів  у процесі навчання української мови ................................................................................................................................. 82 



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

Василь КУЗЬМЕНКО, Ганна ЧУХ  Суперечливість тенденцій розвитку післядипломної освіти вчителів філологічних  дисциплін півдня України в 1959–1984 рр.  .................................................................................................................... 88 
Анжеліка КУРЧАТОВА Сучасна українська сім'я та її погляди на формування патріотизму  в дітей старшого дошкільного віку  .................................................................................................................................... 93 
Маріанна ЛЕВРІНЦ Онтологія проблеми фахової компетентності майбутніх учителів  іноземних мов у США ................................................................................................................................................................ 100 
Леся МАЛИШЕВА Соціальний розвиток підлітків з обмеженими можливостями:  ресурси інклюзивної освіти .................................................................................................................................................. 107 
Галина МІЛЕНІНА Забезпечення неперервності дошкільної та початкової освіти на засадах  нової української школи засобами квест-технології .............................................................................................. 112 
Сергій НАБАТОВ Проблема визначення «професійної підготовки майбутніх фахівців  театрального мистецтва» у котексті компаративного дослідження ............................................................ 117 
Олена НАГОРНА Методика діагностики та моніторингу інклюзивної готовності педагогів ............................................... 124 
Ілона НИКИФОРЧУК-ПАДУРА Особливості діагностування готовності педагогів закладів позашкільної освіти  до взаємодії з батьками ........................................................................................................................................................... 129 
Оксана ОЛЕКСЮК Формування та розвиток у студентів університету лідерських якостей  у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін ................................................................................. 134 
Світлана ПАРШУК Підготовка майбутніх учителів до формування національної свідомості  у здобувачів початкової освіти ........................................................................................................................................... 139 
Людмила ПОПОВА Особливості організації самостійної роботи учнів ліцею з української мови .......................................... 143 
Любов ПРОДАН  Контроль і оцінювання навчальної діяльності учнів у системі уроків  в педагогічній концепції В. О. Сухомлинського ......................................................................................................... 149 
Дарія ПУСТОВОЙЧЕНКО  Професійна мобільність як складова полікультурної компетентності майбутніх психологів  під час вивчення іноземної мови ....................................................................................................................................... 154 
Марія РАКОВСЬКА Ціннісні орієнтації особистості майбутнього вчителя іноземної мови  в системі освітнього процесу ............................................................................................................................................... 159 
Інна РОГАЛЬСЬКА-ЯБЛОНСЬКА, Ганна КОРІННА Правова соціалізація вихованців закладів інтернатного типу: сутність та особливості ................... 165 
Наталія РОМАНЧУК, Олександр МАЙБОРОДА, Наталія РОМАНЧУК Сучасні теоретико-методологічні підходи до підготовки майбутніх інженерів  у вищих технічних закладах освіти .................................................................................................................................. 171 
Юлія РУДЕНКО Компоненти професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості  майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти ................................................................................................ 176 
Лілія РУСКУЛІС Когнітивно-комунікативний підхід у методичній системі формування лінгвістичної  компетентності майбутніх учителів української мови і літератури ............................................................. 182 



5 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

Світлана САДОВЕНКО  Формування організаційно-педагогічних умов підготовки та розвитку  психолого-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін  технічного коледжу ................................................................................................................................................................... 188 
Олена СИДОРЕНКО Приватна і громадська ініціатива в розвитку вищої школи країн Європи та Америки ...................... 193 
Ірина СІЧКО Компетентнісний підхід до еколого-природничої підготовки майбутніх педагогів  у вимірах вимог сталого розвитку .................................................................................................................................... 199 
Олеся СЛИЖУК Система вивчення підлітками сучасної української поезії:  методико-літературний підхід ............................................................................................................................................ 205 
Володимир СТАРОСТА Основні компоненти структури готовності студентів до професійної діяльності ................................ 211 
Вікторія СТЕПАНЕНКО  Об’єкт-суб’єктний компонент системи профілактики поведінкових девіацій  обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти .................................................................................. 217 
Дар'я СТЕПАНОВА Компонентно-структурний аналіз професійно-дипломатичного спілкування  майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин ................................................................................ 224 
Світлана ТЕСЛЕНКО До проблеми формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку  до навчання в школі .................................................................................................................................................................. 229 
Марія ЦУРКАН Роль мови у процесах гуманізації, гуманітаризації та демократизації  вищої медичної освіти ............................................................................................................................................................. 235 
Чжан ЧУН Методичний аспект формування акмеологічної культури майбутніх учителів музики  у процесі співацького навчання .......................................................................................................................................... 242 
Олександр ЧУМАЧЕНКО, Олександр КОЗУБЕНКО  Педагогічні особливості використання інноваційних технологій біомеханіки  у тренувальному процесі спортсменів єдиноборців ............................................................................................... 247 
Тетяна ШЕСТАКОВА Особливості впровадження коучінгу в підготовці вчителів початкових класів ..................................... 251 
Інші ЯНС Формування вокально-виконавської компетентності майбутнього вчителя  музичного мистецтва – психолого-педагогічна проблематика ........................................................................ 257 
Поліна ЯКИМЕНКО Формування технологічної готовності майбутніх учителів іноземної мови  до профільного  навчання старшокласників засобами інноваційних технологій ................................. 263 
Наталія ЯРЕМЧУК, Вікторія ТИРШУ  Творчість І. Драча в контексті розвитку сучасного літературного компаративізму ........................... 267 
Петро МАЛЕЖИК, Галина ТКАЧУК Вебінар як форма організації практико-технічної підготовки майбутніх IT-фахівців ........................ 272 
Лілія ВАСИЛЕНКО Рівнева характеристика збагачення словника молодших дошкільників  у процесі фізичного виховання ........................................................................................................................................... 278 



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

Kateryna BABENKO Intensification of monologue skills of the first-year and second-year students  of non-special departments by usage of English feature text ........................................................................................... 9 
Liudmyla BEREZOVSKA Formation of professionally directed speech in the structure of professional training  of future social workers ................................................................................................................................................................. 15 
Olena BIDA, Anatoliy KUZMINSKYI, Оlexandr KUCHAI, Tetiana KUCHAI, Olga SULYM Professional position of the pedagogue on the implementation of english education  in modern ukrainian primary school ....................................................................................................................................... 21 
Ruslana BILYK Gender approach as a condition of preparation of future social educators to gender  socialization of pupils of internal type institutions ........................................................................................................... 26 
Svetlana BIRYUK, Nikolay SEMERDZJAN, Vlada BIRYUK  Multifancton training of high jampers in one-year macrocycle .................................................................................... 32 
Valeriy BUDAK  Patriotic education of youth in the globalization age: foreign experience ............................................................... 37 
Nataliia BULHARU German language teaching technology in the context of different models of distance learning .................... 41 
Gao MING The essence of the vocal performance experience of future teachers of musical art .......................................... 47 
Olena GOROSHKINA Updating the content of the methodological training of future Ukrainian language  and literature teachers for the implementation of the competency-based approach ........................................ 51 
Natalia HRYTSAK Implementation of the Comparative Line in the World Literature Textbooks  and manuals for High school ....................................................................................................................................................... 57 
Yue GUAN Main factors of modern vocal-performance training of students under the structure  of the national mentality in the context of the ukrainian spinish ................................................................................ 63 
Svitlana ZASKALETA  Trends of professional training of future teachers: application of interdisciplinary connections ................ 69 
Iryna KARDASH Theatre acting as a means of emotional and expressive side  of senior preschoolers speech formation ............................................................................................................................... 73 
Svitlana KARSKANOVA Psychological well-being of the future speech therapist as a basis of professional training ........................... 77 
Svitlana KOSTIUK Linguocultural component of foreign students’ language training in the process  of Ukrainian language training ................................................................................................................................................... 82 
Vasily KYZMENKO, Ganna CHUK  Contradiction of trends of development ofpostgraduate education of teachers  of philological disciplines of the South of Ukraine in 1959–1984 ............................................................................... 88 

CONTENTS 



7 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

Angelika KURCHATOVA The modern ukrainian family and its attitudes for the formation of patriotism  of older preschool children .......................................................................................................................................................... 93 
Marianna LEVRINTS (LŐRINCZ) Ontology of professional competency of prospective foreign language  teachers in the USA ....................................................................................................................................................................... 100 
Lesia MALISHEVA Social development of adults with disabilities: inclusive education resources .................................................. 107 
Galina MILENINA Providing of continuity of preschool and primary education on principles  of new ukrainian school by facilities of quest-technology ........................................................................................... 112 
Sergiy NABATOV The problem of determining the "professional training of future theater artists"  in the comparative research category .................................................................................................................................. 117 
Olena NAHORNA The technique of diagnosing and monitoring of inclusive readiness of teacher ................................................ 124 
Ilona NIKIFORCHUK-PADURA Peculiarities of diagnosing readiness of educatosfrom extracurricular educational  institutions to interact with parents ..................................................................................................................................... 129 
Oksana OLEKSIYK  Formation and development in students of leadership quality students in the process  of teaching psychological and pedagogical disciplines .................................................................................................. 134 
Svitlana PARSHUK Preparing future teachers to shape the national consciousness  of primary school students ........................................................................................................................................................ 139 
Lyudmila POPOVA  Distinctive features of independent work organization at Ukrainian language  lessons forthe Lyceum students .............................................................................................................................................. 143 
Lyuba PRODAN Supervision and evaluation of students 'activities in the learning system in the pedagogical  concept of V. O. Sukhomlinsky ................................................................................................................................................. 149 
Dariia PUSTOVOICHENKO Professional mobility as a component of multicultural competence of future psychologists  in the process of learning foreign languages ..................................................................................................................... 154 
Maria RAKOVSKA Valuable orientations of future foreign language teacher’s personality  in the educational process ......................................................................................................................................................... 159 
Inna ROGALSKAYA-YABLONSKA, Hanna KOPINNA Legal socialization of pupils of internal type institutions: essence and features ............................................... 165 
Natalia ROMANCHUK, Оlexandr MAIBORODA, Natalia ROMANCHUK Current theoretical and methodological approaches to future engineers’ training  in higher technical educational institutions ....................................................................................................................... 171 
Yuliia RUDENKO Сomponents the professional and methodical direction of the cultural and speech personality  of future educators of preschool educational institutions ........................................................................................... 176 
Liliya RUSKULIS Тhe cognitive-communicatice approach in the methodical system of the linguistic competence  formation of the future teachers of the ukrainian language and literature .......................................................... 182 
Svitlana SADOVENKO  Formation of organizational and pedagogical conditions of preparation and development of  psychological and pedagogical competence of teachers of special disciplines of technical college ........... 188 



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

Olena SYDORENKO Private and public initiative in the development of higher education  in Europe and America ................................................................................................................................................................ 193 
Irina SICHKO  A competence approach to environmental and natural training of future teachers  in the measurements of the sustainable development requirements .................................................................... 199 
Olesia SLYZHUK System of study by teens of modern Ukrainian poetry: methodological  and literary approach .................................................................................................................................................................. 205 
Volodymyr STAROSTA Main structural components students' readiness for professional activity ......................................................... 211 
Viktoriia STEPANENKO The object-subject component of the gifted pupils’ deviant behavior prevention system  in general secondary education institutions ...................................................................................................................... 217 
Daria STEPANOVA Сomponent-structural analysis of professional-diplomatic communication  of future professionalsfrom international economic relations .................................................................................. 224 
Svetlana TESLENKO On the problem of forming the communicative readiness of pre-school children for school ...................... 229 
Maria TSURKAN Role of language in processes ofhumanization, humanitarization and democratization  of higher medical education ...................................................................................................................................................... 235 
Zhang CHUN Methodological aspect of the formation of acmeological culture of future music teachers  in the process of singing training ............................................................................................................................................ 242 
Alexander CHUMACHENKO, Alexander KOZUBENKO Pedagogical features of the use of innovative biomechanics technologies in the training  process of martial arts athletes ............................................................................................................................................... 247 
Tetiana SHESTAKOVA Features of the introduction of coaching in the training of primary school teachers ...................................... 251 
Yans INSHI Formation of vocal and performing competence of a future teacher of musical art – psychological  and pedagogical issues ................................................................................................................................................................ 257 
Polina YAKYMENKO  Formation of technological ready for future foreign language teachers for professional teaching  of pupils with innovation technology ................................................................................................................................... 263 
Natalia IAREMCHUK, Victoria TYRSHU The work of I. Drach in the context of the development of modern literary comparativism ....................... 267 
Petro MALEZHYK, Halyna TKACHUK  Webinar as a form of organization of practical and technical training of future IT-professionals ............ 272 
Lilia VASYLENKO Level characteristics of young preschoolers vocabulary enrichment  in the process of physical education ...................................................................................................................................... 278 



9 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

Вивчення англійської мови у закладах вищої освіти на неспеціальних факультетах передбачає вдосконалення у студентів навичок монологічно-го мовлення. Ефективним засобом для активізації навичок вказаного виду мовленнєвої діяльності є читання та переказ тексту.  Методичною проблемою є те, що прочита-ний текст сприймається студентами як завдання для подальшого перекладу. Переказ нерідко зво-диться до випису окремих речень із обраного тек-сту. Виписані речення часто не мають логічного зв’язку. Зміст прочитаного тексту губиться, вна-слідок чого студенти не в змозі відтворити пере-каз в усній формі.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що на заняттях із іноземної мови студентам зазвичай пропонуються для прочитан-ня тексти за фаховим профілем [2; 3; 4; 6]. Такі тексти насичені термінологічною лексикою, вони мають своєрідне структурування. О. В. Ващило вважає, що професійно орієнтований текст розви-ває у студентів вміння монологічного мовлення, орієнтованого на спілкування за обраним фахом [3, 18]. Л. А. Гром при навчанні монологічному мовленню радить спонукати студентів до висту-пів іноземною мовою на конференції. На думку педагога, усний виступ допомагає особистості вдосконалювати навички професійного спілку-вання [2, 29]. О. А. Мельник та І. І. Озарко підкрес-люють важливість формування навичок спонтан-ного монологічного мовлення за допомогою чи-тання фахових текстів студентами неспеціальних факультетів [6, 40]. Я. Бойко [4, 16] і М. А. Рубцова 

[7, 181] зауважують, що для розвитку комунікати-вних навичок необхідно звертатися й до текстів художнього та публіцистичного напрямків. Худо-жні твори емоційні, вони викликають інтерес до читання, підштовхують студентів до вживання нових лексичних одиниць. У зв’язку з обмеженою кількістю годин, відве-дених на вивчення іноземної мови, студентам ре-комендується читати тексти вдома. На заняттях відбувається контроль самостійної роботи, прове-деної над текстом. Я. Бойко [4, 17], Шапарєва [7, 230] звертають увагу на необхідності організації домашнього читання і обов’язкового опрацюван-ня вказаних вправ. В процесі читання студенти ознайомлюються із новими лексичними одиниця-ми, синтаксичними конструкціями. Я. Бойко [4, 17] та М. М. Лопатіна [7, 110] радять користувати-ся засвоєними знаннями в подальшій мовленнє-вій діяльності. М. М. Лопатіна [7, 111], О. А. Мель-ник та І. І. Озарко [6, 40], О. Л. Соляненко [8, 74] зауважують, що тільки за умови самостійного чи-тання можливо виокремити необхідну інформа-цію в тексті. Виділена інформація вживається для переказу, висловлювання, виступу, професійного спілкування.  Особливої уваги заслуговує добір текстів, ре-комендованих для прочитання. На думку М. М. Лопатіної [7, 110] та О. Л. Соляненко [8, 75], тексти мають бути інформативними, цікавими за змістом, мати новизну і практичну значущість для читача. Н. О. Шапарєва наполягає на наявнос-ті естетичної цінності та сучасності обраних тво-рів [7, 230]. М. А. Рубцова вважає, що при доборі 
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 МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ  
НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСОВУВАННЯ 

АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
У статті розглядаються методичні засоби активізації навичок монологічного мовлення студентів 

за допомогою використання художнього тексту. Увага акцентується на вивченні дисципліни «Іноземна 
мова» на першому-другому курсах вищого навчального закладу. Для підвищення ефективності навчання 
обрано адаптовані короткі оповідання сучасного американського письменника Айзека Азімова. Студен-
ти самостійно виконують різнорівневі завдання, шукають додаткову інформацію. Головною метою 
виконання завдань є написання письмового переказу чи повідомлення з поступовим переходом до усного 
висловлювання. 

Ключові  слова :  висловлювання, домашнє читання, інформація, монологічне мовлення, наочність, 
опис подій, переказ, розповідь, характеристика. 



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

Катерина БАБЕНКО · Активізація навичок монологічного мовлення студентів  молодших курсів неспеціальних факультетів шляхом застосовування англомовного художнього тексту  текстів викладачу необхідно враховувати рівень знань студентів. Педагог рекомендує узгоджувати зміст обраних текстів із навчальними підручника-ми і висуває принципи добору текстів: популяр-ність, інформативність, автентичність, доступ-ність, проблемність [7, 182].  Найскладнішим видом діяльності в процесі навчання монологічного мовлення є усне вислов-лювання. Цієї думки дотримуються О. В. Ващило [3, 18], Д. О. Вороніна [7, 32], А. П. Очковська [4, 103], О. Ф. Тішкова [9, 72]. Усне висловлювання передбачає звернення до кількох слухачів, вміння вільно виражати власні думки, переконувати співбесідників, доказувати власну точку зору. Сту-денти виконують підготовчі вправи, які активізу-ють навички підготовленого мовлення, форму-ють навички самостійного монологічного вислов-лювання і поступово переходять від письмової іншомовної діяльності до усної [3; 4; 6; 7; 9].  Оскільки студенти першого-другого курсів немовних факультетів часто мають недостатній рівень знань із фахової термінології, їм складно самостійно опрацювати професіонально орієнто-ваний текст. Студентам пропонуються для читан-ня короткі адаптовані художні тексти. Актуаль-
ність вказаної проблеми полягає в тому, що сту-денти не тільки ознайомлюються із новими лек-сичними одиницями, усталеними фразами. Їм на-даються завдання: проаналізувати тексти, виріз-нити певну інформацію. Студенти навчаються переказувати тексти своїми словами, виражати власну думку щодо прочитаного. 

Невирішеною частиною виділеної пробле-
ми є відношення студентів до процесу самостійно-го читання. Вони вважають, що читання – це най-легший вид діяльності. Тому при прочитанні сту-денти не завжди звертають увагу на лексичні осо-бливості, характерні саме для англійської мови. Ще одна проблема, яка перешкоджає якісному чи-танню, – користування електронними переклад-ними словниками. Внаслідок механічного викори-стання словників студенти отримують переклад, який не відповідає змісту тексту, що значно ускла-днює розуміння суті пропонованого твору. Мета 
статті – дослідити особливості активізації нави-чок монологічного мовлення студентів засобами художніх текстів. Цілі статті: проаналізувати осо-бливості перекладу пропонованих художніх текс-тів; схарактеризувати прийоми вдосконалення навичок письмової та усної монологічної діяльнос-ті; підтвердити важливість застосування описаних прийомів для формування сталих навичок спон-танного говоріння; формувати у студентів вміння висловлювати власну думку на іноземній мові. 

Виклад основного матеріалу дослідження становить: 1) аналіз художніх творів, обраних для 

самостійного домашнього читання, рекомендова-них студентам молодших курсів із початковим рівнем навчання; 2) пропонування вправ, спрямо-ваних на розуміння прочитаних текстів; 3) вияв-лення у студентів здатності розглядати описані у творах ситуації; 4) надання методичних порад щодо використання художніх текстів для вдоско-налення навичок монологічного мовлення. Студе-нтам надається для прочитання збірник адапто-ваних фантастичних оповідань Айзека Азімова [1]. Відомий сучасний письменник знайомий для студентів. Обізнаність студентів із деякими тво-рами полегшує процес прочитання оповідань на англійській мові.  Посібник призначено для самостійного дома-шнього читання. Після кожного оповідання вмі-щено вправи, спрямовані на вдосконалення нави-чок читання, письма й говоріння. Укладачі посіб-ника додають допоміжні слова та фрази до опові-дань (Helpful Words and Expressions). Розділ «Activities» має різні поділи: вправи на післятекс-тове розуміння прочитаного (Reading), активіза-ція лексичних та граматичних навичок (Vocabulary, Grammar). Для вдосконалення нави-чок письма та говоріння призначено відповідно розділи Writing, Speaking. На жаль, вказані розділи викладено не до кожного оповідання, що порушує принцип систематичності при вирішенні вказаної проблеми дослідження. Тому виникає необхід-ність надання додаткових завдань на післятексто-ве та позатекстове розуміння прочитаного твору. Крім того, у посібнику немає жодного завдання на дотекстовий рівень розуміння, тобто відсутня спонукальна дія до прочитання. Перед студентами поставлено загальну на-скрізну мету: кожне оповідання після прочитання обговорюється. Під обговоренням розуміється обмін думками про прочитаний твір та висловлю-вання власної точки зору про проблему, висвітле-ну в оповіданні. Тобто під час контролювання прочитаного відбувається комплексна іншомовна діяльність студентів: діалогічна і монологічна. В процесі навчання студенти мають освоїти різні види монологу: повідомлення, розповідь, опис, розмірковування. З метою підвищення ефективності роботи з художніми текстами радимо студентам завести спеціальний зошит для домашнього читання. В зошиті виконуються вправи, робляться нотатки, за необхідності – переклад текстів або деяких фра-гментів, письмовий переказ, повідомлення тощо. Увага студентів звертається на наявності сло-вника в кінці посібника. Відзначаємо, що всі сло-ва, вміщені в словнику, траплятимуться в опові-даннях. Необхідно нагадати студентам про прави-ла читання англійських звуків, про фонетичну 
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Катерина БАБЕНКО · Активізація навичок монологічного мовлення студентів  молодших курсів неспеціальних факультетів шляхом застосовування англомовного художнього тексту  транскрипцію, подану після кожного слова, про відмінність прочитання та написання багатьох англійських слів. Можна запропонувати студен-там пограти в гру: «Make up the story». Студенти поділяються на мікрогрупи по дві-три особи. Кож-на мікрогрупа обирає будь-яку літеру зі словнич-ка. Студенти отримують завдання: усно скласти фантастичну або кумедну історію зі словами, вмі-щеними на обрану літеру. Якщо задача виявиться для студентів дуже складною, їм дозволяється на-писати історію, а потім прочитати. Можна скласти речення з обраними словами. Основна вимога: вжити не менше десяти слів, застосовувати лише прості речення. Головна мета гри (або вправи, як-що студенти будуть писати), – правильно скласти речення з використаними словами. За бажанням вдома студенти складають власний словничок у зошитах для домашнього читання: виписують тільки незнайомі слова. Якщо виявиться, що деякі студенти мають початкові знання з англійської мови, їм можна порадити вчити слова самостійно, також поступово складати письмово словосполу-чення або речення із указаними словами. Варто обмежити таких студентів у виконанні завдання: об’єм одної вправи має бути не більше 30 речень. У згаданому посібнику надається коротке інформативне повідомлення про А. Азімова. Сту-дентам пропонується відшукати додаткові відо-мості про життя письменника та згадані твори в друкованих джерелах та Інтернет-ресурсах. З ме-тою забезпечення зв’язності повідомлень радимо студентам здійснювати пошук інформації індиві-дуально. Студенти зосереджуються на розкритті одного з питань:  1. What is the function of the biochemist? 2. Who is the layperson? 3. Describe the writer’s place of birth: Petrovichi in Russia.  4. What was the reason of immigration of his family? 5. Describe Brooklynin 1923. 6. Describe Columbia University. 7. Which department had graduated Isaac Asimov? Describe this department. 8. Name the science fiction magazines in which Asi-mov began to publish his works. What was of lit-erary school of these magazines? 9. Describe one of the magazines in which Asimov had published his first stories. 10. What is the content of his «Pebble in the Sky»? 11. Describe the first biochemistry work of Asimov. Who were his joint authors? 12. What does Asimov have to do with the Bible and Shakespeare? 13. Why is his work «The Foundation Trilogy» so fa-mous? 14. What is interesting for readers in the story-collection «I, Robot»? 

15. Which awards has Asimov for his works? Call the names of the sea wards and books. 16. Do you know filmsby the works of Asimov? Name the most popular films. Зауважуємо, що повідомлення має бути дуже коротким, не більше 15 речень. Якщо декілька студентів бажають висвітлити одне питання, під-казуємо, що можна розділити інформацію. Припу-стимо, один студент повідомляє про один журнал, другий – про інший. Кілька студентів дають інфо-рмацію про різні фільми за мотивами творів пись-менника тощо. За можливості студенти здійсню-ють усні повідомлення. В процесі інформування виявляється здат-ність студентів до пошуку та виокремлення най-важливішої інформації за обраним питанням, вміння обмежуватись рамками завдання, уміння працювати в мікрогрупах самостійно при розподі-лі знайденої інформації. Протягом звітування ви-значається наявність чи відсутність у студентів навичок усного спілкування. Всі відповіді студен-тів обов’язково оцінюються. Зв’язне, логічне пові-домлення враховується й оцінюється вищим ба-лом. Підтримується спроба студентів поділитися інформацією в усній формі. Заохочення підвищує інтерес студентів до читання. Надалі вони намага-тимуться здійснювати усні повідомлення.  Перед початком читання варто ознайомити студентів із особливостями стилю письменника. С. Фогель та О. Ковтун [10, 377] звертають увагу на наявність у творах А. Азімова наукової та псев-донаукової термінології. Художні твори письмен-ника багаті на неологізмі та вигадані реалії, за-вдяки чому в читача складається враження реаль-ності описаних подій. Оповідання та романи Айзе-ка Азімова насичені діалогами, тобто літературні герої знаходяться в постійній дії. В посібнику вміщено ілюстрації до оповідань. Оскільки малюнки розміщено перед художніми текстами,рисунки успішно використовуються для налаштування на прочитання оповідання. Студе-нти відповідають на наступні запитання: 1. What can you see in the picture? 2. What are the people (the heroes) doing now? 3. Describe their feelings, emotions, and complexion. 4. Can you describe the character one of the persons according the imaging? 5. How do you think, what is the theme of their con-versation? 6. Who is the main hero, in your opinion? 7. Try to combine the imaging of the picture and the name of the story. What is the story about? Нагадуємо студентам, що під час відповіді необхідно вживати прийменники, слова-зв’язки, вставні слова. Тоді в процесі відповіді вони отри-мають зв’язне оповідання. При відповіді на третє 
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Катерина БАБЕНКО · Активізація навичок монологічного мовлення студентів  молодших курсів неспеціальних факультетів шляхом застосовування англомовного художнього тексту  та четверте питання радимо використовувати лексичні одиниці та кліше із теми «Person’s Chara-Character and Appearance». По-перше, студенти глибше засвоюють загальновживані мовні одини-ці. По-друге, характеристика героїв оповідань ви-магає пошуку нових слів, необхідних для опису зовнішності людини. Опис характеру обраного персонажу ґрунтується на зображенні, зафіксова-ному на малюнку. Питання п’яте, шосте, сьоме безпосередньо пов’язані зі змістом художнього твору. Фантазування, домисел розвивають у сту-дентів навички образного мислення іноземною мовою. У них виникають різні думки щодо визна-чення головного героя оповідання. Отже, вони мають доводити власну точку зору, спираючись на власні враження від побаченого на малюнку. Можна запропонувати студентам давати від-повіді за змістом ілюстрації в парах. Один студент запитує, другий відповідає. Потім співбесідники міняються ролями. Важливо слідкувати, щоб відпо-віді надавалися повними, завершеними реченнями. Далі озвучені та обговорені відповіді занотовують-ся у зошит. Записи знадобляться студентам для порівняння попередніх здогадок і відношення до героїв оповідань після прочитання текстів. Серед вправ текстового рівня особливої уваги заслуговують виконання завдань на з’ясування дефініцій багатозначного слова (crazy, problem, change). Студенти зіставляють опис слова із його вживанням у реченні, намагаються самостійно вжити багатозначне слово у різних контекстах. Можна надати студентам спробу відшукати ще багатозначні слова в оповіданнях та використати у характеристиці героя, описі ситуації тощо. Кори-сним для студентів є ознайомлення із фразовими дієсловами, особливостями їх вжитку у спілкуван-ні. Фразові дієслова та усталені вирази з успіхом застосовуються в оцінюванні дій персонажів. Звертаємо увагу студентів і на виконання завдань, які містять граматичний матеріал. Зазви-чай подібні вправи виконуються неохоче, тому пропонуємо студентам спочатку знайти відповід-ні фрази безпосередньо у тексті, з’ясувати особли-вості їх використання у мовленні, спробувати са-мостійно вжити вміщені у посібнику конструкції в умовно-реальних ситуаціях. Так, конструкцію be-used to/doing smth застосовуємо в значенні «звикати до чогось», для вираження повторюва-них подій у минулому. Тобто подібну фразу мож-на вживати при описі власних дій або дій іншої особи. Зворот tobegoingto часто використовується в повсякденному спілкуванні для вираження на-мірів щось здійснити у майбутньому. Цікавою є вправа на тренування у використанні прикметни-ків [1, 48]. Укладачі посібника надають послідов-ність використання прикметників за якістю, ма-

теріалом, походженням, розміром описуваного предмета тощо. Студентів зацікавлює незвичний порядок розташування прикметників при описі предмета чи явища, адже в рідній мові, як прави-ло, відсутнє суворе дотримання використання прикметників у певному порядку. Деякі вправи спрямовані на вживання часів дієслів (PresentC ontinuous, PastSi mple, Present Simple). Після повторення правил уживання пев-ного дієслівного часу пропонуємо студентам пе-реказати текст в іншій часовій формі. Друга зада-ча – переказ тексту від імені іншої дійової особи. Завдання доволі складне, тому що студентам не-обхідно одночасно слідкувати за сюжетом твору та грамотністю побудування речень. Усний пере-каз не завжди виходить вдалим, тому спочатку краще написати переказ у зошиті.  Для успішного написання переказу висува-ються додаткові вимоги. По-перше, студенти по-винні прочитати конкретне оповідання повністю, чітко усвідомлювати сюжетну лінію твору. По-друге, студентам із початковими рівнем знань англійської мови необхідно мати в зошитах влас-ний письмовий переклад. По-третє, в зошитах бажано зробити англійською мовою власні коме-нтарі щодо прочитаного: головні герої оповідан-ня, особливості їхнього характеру та поведінки, порівняння з відповідями на питання дотекстово-го рівня. По-четверте, складається план переказу. Обов’язково оговорюється об’єм письмової робо-ти: 0,5–1 сторінка робочого зошиту. З урахуван-ням означених вище вимог відбувається написан-ня стислого переказу тексту. Радимо студентам користуватися узагальненим планом: 1. The title of the story. 2. The plot of the story. 3. Introduction: the event in the beginning of the text; first impressions while reading. 4. Development: current events; activities of the hero or heroes; characteristic of the main hero or the hero I like. 5. Conclusion: what I like or dislike in the story, my attitude to the hero or heroes, my impressions at the end of the reading. 6. Central idea of the text. При створенні переказу необхідно слідкувати за тим, щоб речення не переписувались із посіб-ника, а саме самостійно складалися. Звичайно, можна звертатися до цитування, але за необхідно-сті. Обмеження в об’ємі примушує студентів оби-рати найголовніші події твору й описувати їх. Схвалюється використання прикметників для опису зовнішності людини, фразових дієслів для описання її поведінки, авторської термінології та неологізмів. Оскільки переказ пишеться вдома, студенти власноруч контролюють самостійність творчої роботи. На занятті можна прочитати  
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Катерина БАБЕНКО · Активізація навичок монологічного мовлення студентів  молодших курсів неспеціальних факультетів шляхом застосовування англомовного художнього тексту  письмовий переказ, а можна переказати підготов-лений твір своїми словами. Цікаво, що в процесі усного переказу студенти часто користуються більш знайомою лексикою, підміняючи авторські лексеми синонімічними, більш уживаними у по-всякденному спілкуванні. Але якщо усне повідом-лення виходить логічним та інформативним, ві-дображає сюжет твору, то можна вважати мету – активізувати навички діалогічного мовлення – досягнутою. 
Отримані наукові результати. Застосування художніх творів на практичних заняттях із анг-лійської мови активізує навички мовленнєвої ді-яльності студентів. Оскільки вивчення іноземної мови передбачає комплексне формування мов-леннєвих навичок, паралельно вдосконалюються навички діалогічного і монологічного мовлення. Ефективність навчання досягається за рахунок дотримання принципів комплексності, система-тичності, диференційованості. Студенти молод-ших курсів неспеціальних факультетів отримують різнорівневі завдання з урахуванням сформова-них навичок володіння іноземною мовою. Самос-тійне виконання завдань індивідуально, в парах та мікрогрупах сприяє зацікавленому відношен-ню до поставлених задач. Використання наочнос-

ті допомагає студентам вільніше висловлювати думки, грамотно будувати речення. Ґрунтовна попередня лексична робота та підготовчі вправи до переказу спонукують до вільнішого користу-вання необхідною лексикою з метою усного ви-словлювання. 
Висновки. Використання творів відомого письменника зацікавлює студентів, полегшує сприйняття іноземної мови як предмету. Студен-ти навчаються застосовувати прочитаний текст для самостійного висловлювання перед аудиторі-єю. Їм подобається виконувати завдання, пов’яза-ні із пошуком додаткової інформації. Ефектив-ність практичних занять досягається внаслідок застосовування наочності. Використання лексем, фразових дієслів, усталених фраз та неологізмів, характерних для стилю письменника, полегшує студентам процес написання письмового перека-зу, спрощує перехід від письмової до усної моно-логічної діяльності. Подальших розвідок у вка-заному напрямку потребує вдосконалення нави-чок професійного спілкування. Вміння студентів самостійно переказувати адаптовані художні тво-ри пришвидшить процес аналізування професій-но спрямованої інформації, допоможе здійснюва-ти усні висловлювання на професійну тематику. 
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Катерина БАБЕНКО · Активізація навичок монологічного мовлення студентів  молодших курсів неспеціальних факультетів шляхом застосовування англомовного художнього тексту  4. Vykladannia inozemnyh mov dlia studentiv nemovnyh spetsial’nostey: stan, ptoblemy, perspectyvy (2015)[Foreign lan-guages teaching for students of non-language specialities: state, problems, perspectives] Zbirnyk materialiv II Vseukrain-s’kogo naukovo-practychnogo vebinaru [Collection of materials of II general Ukrainian scientific and practical webinar] Zhy-tomyr: Zhytomyrs’ky derzhavny yniversytet imeni Ivana Franka [Zhitomir:Zhitomir state university by name Ivan Franco]/ 162. [in Ukrainian]. 5. Kozyr O. A. (2015) Spetsyfika vykladannia inozemnoi movy dlia studentiv nemonyh spetsial’nostey [Specific of foreign lan-guage teaching for students ofnon-language specialities] Osoblyvostivykladannia inozemnyh mov dlia studentiv nemonyh spetsial’nostey [Peculiarities offoreign language teaching for students ofnon-language specialities] Zbirnyk materialiv I Vseukrains’kogo naukovo-practychnogo vebinaru [Collection of materials of I general Ukrainian scientific and practical webi-nar] Zhytomyr: Zhytomyrs’ky derzhavny yniversytet imeni Ivana Franka [Zhitomir:Zhitomir state university by name Ivan Franco]/ 50–51. [in Ukrainian]. 6. Mel’nyk O. A., OzarkoI.I.(2018) Rosvytok navychol monologichnogo movlennia cherez chytannia profesiyno-spriamovanoi literatury yak odyn is shliahiv uspishnogo navchannia angliys’koi movy u VTNZ [Developing of monologue skills through reading professional literature as one of the way of successful English teaching in High Technical Institution] [Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (63). 2018. Vol. 153]Received from //www.seanewdim.com/40–43.[in Ukrainian]. 7. Metodychni ta psyhologo-pedagogichni problemy vylkadannia inosemnyh mov na suchasnomu etapi: shliahy integratsii shkoly ta VNZ (2016) [Methodical, psychological and pedagogical problems of foreign language teaching in modern stage: the ways of school and IHE integration] Materialy VIII Mizhnarodnoi konferentsii. Har’kiv [Materials of VIII International confer-ence. Harkiv]/ 256. [in Ukrainian]. 8. Solianenko O. L. (2016) Chytannia yak odyn is vydiv camostiynoi roboty studentiv [Reading as one of the sorts of students’ independent work] Kontseptsiya navchannia komunikatyvniy inozemniy movi [Conception of teaching of communicative foreign language] Materialy naukovo-practychnoi konferentsii.Har’kiv [Materials ofscientific and practical confer-ence.Har’kiv]/ 74–75.[in Ukrainian]. 9. Tishkova O. F. (2017) Prychyny trudnishchiv pid chas vyvchennia navychok govorinnia ta shliahy yiyi podolania [Reasons of difficulties during teaching speaking skills and ways of their (2016) [Pedagogichni nauky. Tom 3. Vyp. LXXX [Pedagogical science. Volume 3. Issue LXXX]/ 71 – 76.[in Ukrainian]. 10. Fogel’ S., Kovtun O. (2016) Vidtvorennia osoblyvostey naukovo-fantastychnogo dyskursu A. Asimova v ukrainomovnyh pereckadah [Reflection of peculiarities of science fiction discourse of I. Asimov in Ukrainian translations] Fahovy ta hu-dozhniy pereklad: teoriya, metodologiya, praktyka [Professional and feature translation: theory, methodology, and practice] Zbirnyk naukovyh prats. Kyiv [Collection of scientific works. Kyiv]/ 377–379.[in Ukrainian].  
Екатерина Бабенко. Активизация навыков монологической речи студентов младших курсов 

неспециальных факультетов путём использования англоязычного художественного текста 
В статье рассматриваются методические средства активизации навыков монологической речи 

студентов посредством использования художественного текста. Внимание акцентируется на изуче-
нии дисциплины «Иностранный язык» на первом-втором курсах высшего учебного заведения. Для повы-
шения эффективности обучения избраны адаптированные короткие рассказы современного американ-
ского писателя Айзека Азимова. Студенты самостоятельно выполняют задания разного уровня, ищут 
дополнительную информацию. Главной целью выполнения заданий является написание письменного 
пересказа или сообщения с постепенным переходом к устному высказыванию. 

Ключевые  слова :  высказывание, домашнее чтение, информация, монологическая речь, нагляд-
ность, описание событий, пересказ, рассказ, характеристика. 

 
Kateryna Babenko. Intensification of monologue skills of the first-year and second-year students of 

non-special departments by usage of English feature text  
The article is directed to observe the methodical means of activation skills of monologue of the students. Such 

activation is reached with the help of usage of the feature texts. The centre of attention is the study of the disci-
pline «Foreign language». It is studied by the first-year and second-year students in the institution of higher edu-
cation. For the effectiveness increase of studying it is selected adapted short stories by modern American author 
Isaac Asimov. Science fiction stories recommend for home reading. Before read the story students search for addi-
tional information about Isaac Asimov. They also describe pictures illustrating stories. Student have exemplary 
plan for describing. They can answer the questions independently or in pairs. Students learn to portray the heroes 
of the stories. Students try to express a point of view by the instrumentality of visualization. Fantasy and guess 
help students to develop their creative thinking skills. They have different opinions. Thereby they must prove their 
own point of view. Students also do many preparatory exercises improving their lexical and grammatical knowl-
edge. They use words in different meanings, phrasal verbs, cliché, neologisms in their communication. Students 
have the common aim of home reading. After reading the text and doing exercises they need to discuss the prob-
lems which are reflected by the writer. After discussing they set out their own rendering in writing form. Students 
try to give account of their work in oral form too. After repeating the rules of using Verb Tenses students write 
compressed rendering of the text on behalf of the narrator or the other hero. Students are recommended to read 
all the text, new the whole translation, comment in writing their own impression, make up the plan of the render-
ing. After such work they can produce their monologue orally. 

Key  words :  statement, home reading, information, monologue, visualization, description of events, render-
ing, story, characteristic. 
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Людмила БЕРЕЗОВСЬКА · Формування професійно-спрямованого мовлення  у структурі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників 

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. Мова – універсальний засіб спілкування. Вона не існує сама по собі, а в людському суспільстві, у процесі спілкування, взаємодії між людьми. Успіх професійної діяльності соціального працівника залежить від уміння спілкуватися, встановлювати взаємини, вирішувати проблеми, обмінюватися інформацією. Успішна реалізація завдань спілку-вання передбачає високу комунікативно-мовленнєву компетентність соціального працівни-ка, яка у кожній конкретній ситуації спілкування при дотриманні лінгвістичних, етичних, мовленнє-вих норм сприятиме ефективному вирішенню про-фесійних завдань.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблема культури фахового мовлення, кому-нікативних умінь та якостей знайшла своє відо-браження у працях українських учених (Н. Бабич, І. Білодід, А. Коваль, Л. Мацько, М. Пентилюк, В. Русанівський та ін.). Дослідження А. Богуш, Л. Барановської, І. Білодід, М. Вашуленко, М. Каган, П. Мовчан, Л. Паламар, М. Пентилюк, Т. Симоненко, С. Шевчук та ін. присвячені особливостям форму-вання професійного мовлення, засвоєння норм літературної мови в процесі професійної підготов-ки студентів. Проте проблема формування профе-сійно-спрямованого мовлення майбутніх соціаль-них працівників у процесі навчання у закладах ви-щої освіти потребує пошуку нових, більш ефектив-них технологій та методів впровадження.  
Мета статті полягає в теоретичному обґрун-туванні необхідності формування професійно-

спрямованого мовлення майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки. Мовлення в діяльності соціального працівни-ка виступає основною формою взаємодії, головним інструментом професійної діяльності. В контексті дослідження звернемось до розгляду мовлення як засобу спілкування з позиції діяльнісного підходу, оскільки, діяльність, як зауважує Б. Ломов, буду-ється за законами спілкування [9, с. 10]. С. Рубінштейн стверджував, що проблема мов-лення – це насамперед проблема спілкування мов-леннєвими засобами і проблема мислення у проце-сі оволодіння мовою. Автор розглядає спілкування як комунікативну діяльність, а мовлення – як засіб здійснення цієї діяльності. Спілкування – це взає-модія людей, у процесі якої вони обмінюються ін-формацією, щоб установити й об’єднати зусилля для досягнення спільного результату. Вчений ува-жав, що, спілкуючись, ми координуємо процеси свідомості: увагу, пам’ять, сприймання, почуття, волю. Це призводить до того, що кожний адресат розуміє висловлювання, тобто дізнається, про що йде мова. З цього випливає, що висловлювання повинні призводити до певних результатів і оці-нюватися функціонально, що так важливо у про-фесійній діяльності соціального працівника [13]. Л. Виготський розглядає професійне мовлен-ня як вид діяльності людей певної галузі, що зна-ходить своє застосування у користуванні мовою конкретного фаху в процесі спілкування [2]. Цієї ж думки дотримується І. Зимня. Вчена ви-значає спілкування як «специфічну форму взаємодії 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО МОВЛЕННЯ 
У СТРУКТУРІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ  

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування професійно-спрямованого 

мовлення у структурі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників. Мовлення в діяльності 
соціального працівника виступає основною формою взаємодії, головним інструментом професійної ді-
яльності. З метою формування професійно-спрямованого мовлення майбутніх соціальних працівників у 
процесі фахової підготовки створено систему теоретичних та методичних знань з визначених на-
вчальних дисциплін зафіксованих у категоріях і ключових поняттях та нових міжпредметних понят-
тях, які увійшли до міжпредметної системи. Робота в аудиторії проводилася у вигляді проблемних лек-
цій, дискусій, розгляду професійних, комунікативно-мовленнєвих ситуацій і спрямовувалася на те, щоб 
студенти не лише отримали теоретичні знання, а й брали активну участь в обговоренні, висловлювали 
власну думку, розмірковували, ставили запитання, розвивали особистісно-творчий потенціал. 

Ключові  слова :  мова, мовлення, культура мовлення, професійно-спрямоване мовлення, комуніка-
тивно-мовленнєва компетентність. 
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Людмила БЕРЕЗОВСЬКА · Формування професійно-спрямованого мовлення  у структурі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників людей у процесі реалізації суспільно-комуні-кативної діяльності» [4, с. 143]. Головною метою спілкування на думку О. О. Леонтьєва є не «передавання інформації», а взаємодія з іншими людьми, обмін думками, за-своєння суспільно-історичного досвіду. Вчений зазначає, що мовленнєве спілкування є не тільки найбільш складною і найбільш досконалою фор-мою спілкування, а й формою найбільш спеціалі-зованою, що дає можливість розглядати мовлен-ня (мовленнєве спілкування) як таку форму спіл-кування, де загальні психологічні закономірності процесу спілкування виступають у найбільш хара-ктерному, найбільш оголеному та найбільш дос-тупному для дослідження вигляді [7]. Сучасна дослідниця В. Михайлюк, зазначає, що знання мови професії підвищить ефективність та продуктивність праці, сприятиме кращій орієн-тації у ділових взаєминах. Вчена зауважує, що рі-вень мовленнєвої компетентності студентів зале-жить від системного підходу до формування куль-тури ділового мовлення через: мову ділових папе-рів (робота з документами, бланками); спеціаль-них (фахових текстів) пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю; мову ділового спілку-вання (формування усного професійно-спрямованого ділового мовлення) [10].  В. Лівенцова, поняття «професійне спілкуван-ня» розглядає з двох позицій, у більш широкому значенні, професійне спілкування – це комуніка-тивні навички та вміння властиві людині, яка має спеціальну фахову підготовку і є професіоналом; у вузькому – професійне спілкування – важливий засіб і умова вирішення професійних завдань [8]. На думку Н. Бабич, професійне мовлення пе-редбачає «володіння нормами літературної мови, фаховою термінологією, стандартизованими мов-леннєвими конструкціями, здатність використо-вувати мовні засоби відповідно до мети й ситуації спілкування» [1, с. 17]. Здійснивши теоретичний аналіз досліджува-ного феномену, професійне мовленнєве спілку-вання в діяльності соціального працівника розг-лядаємо як засвоєння норм літературної мови, фахової термінології, оволодіння комунікативно-мовленнєвими вміннями та навичками спілкуван-ня; міжособистісну, комунікативно-мовленнєву взаємодію, спрямовану на досягнення поставле-ної мети спілкування, використання мовних та позамовних засобів виразності (паузи, тембр, темп, мовлення, сила, швидкість, гучність та ін.) учасників ділової комунікації. Високий рівень во-лодіння професійним мовленням, досягнення вза-єморозуміння в процесі комунікації визначаємо дефініцією «комунікативно-мовленнєва компете-нтність соціального працівника». 

Професійне мовлення тісно позв’язане з діло-вим спілкуванням. В. Квасков виокремлює профе-сійне і непрофесійне спілкування, зазначаючи, що вони є двома сторонами одного й того ж явища – діяльності спілкування [6, c. 101].  Таким чином, професійне спілкування – це важлива умова розв’язання завдань і засіб здійс-нення професійної діяльності соціального праців-ника. Якщо за межами цієї діяльності люди керу-ються особистими інтересами та мотивами, то в процесі професійного, ділового спілкування мета визначається потребами професії, її специфікою. Так, у професійній діяльності соціального праців-ника, на перший план висуваються особистісні якості фахівця (щирість, відкритість, здатність до емпатії), а вже потім, клієнтами оцінюється рі-вень професійної компетентності. Без уміння встановити міжособистісний контакт, завоювати довіру, нерідко, навіть висококваліфікований фа-хівець не здатен забезпечити позитивне вирішен-ня проблеми. Тому важливо, щоб соціальний пра-цівник завоював довіру, викликав повагу, був привабливим у спілкуванні і як професіонал, і як особистість, адже все це налаштовує клієнта на співпрацю, викликає довіру, формує партнерські взаємини. Натомість, грубість, нетактовність, зух-валість – відштовхує клієнта, а отже, не сприяє взаємодії, не налаштовує на комунікацію. Окрім професійної компетентності, знання методів та технологій роботи, соціальний працівник пови-нен володіти культурою фахового мовлення, про-фесійною термінологією, вмінням конструктивно вести діалог, полілог, сприймати, слухати ставити запитання, підтримувати ділову розмову, прово-дити консультації, наради, публічні виступи та ін. Ділова комунікація у професійній діяльності соці-ального працівника передбачає вміння оперувати технологіями впливу на клієнта, переконувати, доводити аргументувати, знати правила ведення ділової бесіди, діалогу, виступати перед аудиторі-єю. Чим більше комунікативних прийомів і так-тик спілкування використовує соціальний праців-ник у розмові з клієнтом, тим вищий рівень його мовленнєвої культури, мета якої полягає в тому, щоб знайти й адаптувати процес спілкування до кожного клієнта, вміло донести інформацію.  Спілкування соціального працівника має бу-ти особистісно-зорієнтованим, здійснюватися на суб’єкт – суб’єктній взаємодії, відкритих довірли-вих взаєминах, діалозі, спрямованому на подолан-ня проблеми, активного саморозвитку клієнта, виявленні та реалізації його кращих сторін. Про-фесія вимагає від соціального працівника терпін-ня, витримки, наполегливості, тактовності, послі-довності в діях, принциповості у поєднанні з мо-ральними якостями: доброта, чуйність, емпатія, 
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Людмила БЕРЕЗОВСЬКА · Формування професійно-спрямованого мовлення  у структурі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників толерантність. Оскільки, соціальний працівник є сполучною ланкою між клієнтом і його оточен-ням, посередником у системі взаємодії особистос-ті, сім’ї та суспільства, він впливає не лише на клі-єнта, а також на процес спілкування та на ситуа-цію у суспільстві. Усе це, на думку О. Пасічник, вимагає від нього сформованості професійно-комунікативних умінь, які дослідниця визначає як здатність спрямувати свій потенціал на задо-волення потреб особистості на основі застосуван-ня комунікативних стратегій і тактик [12]. Формування професійно-мовленнєвого спіл-кування на думку В. Момот ґрунтується на взає-мозв’язку функціональних (оформлення думки, побудова діалогічних і монологічних висловлю-вань, володіння невербальними засобами спілку-вання, контроль та самоконтроль мовленнєвої діяльності) і структурних (сукупність знань про нормативність мовлення, психологічні особливос-ті ділового спілкування) компонентів. Взаємодія цих компонентів забезпечує високий рівень мов-леннєвої культури особистості [11, с. 51]. В струк-турі професійно зорієнтованого мовлення вчений виокремлює такі компоненти: мовна правиль-ність (дотримання мовних норм – орфоепічних, лексичних, граматичних, стилістичних та ін); мов-на майстерність (багатство активного словника, вміння відібрати найточніший у семантичному, стилістичному, експресивному відношенні, слово, що відповідає комунікативним намірам мовця; мовна свідомість (удосконалення власного мов-лення). Кожен із компонентів взаємопов’язаний між собою і розглядається комплексно [11, с. 49]. З метою формування професійно-спрямо-ваного мовлення, потрібно підвищити мотивацію студентів до навчання; внести зміни в організа-цію освітнього процесу закладів вищої освіти. Дія-льнісний компонент означає готовність застосо-вувати сучасні інноваційні методи навчання, здій-снювати аналіз результатів діяльності у процесі розв’язання професійно спрямованих комунікати-вно-мовленнєвих завдань. Без стимулювання та розвитку комунікативно-мовленнєвого потенціа-лу студента – майбутнього соціального працівни-ка, в процесі здійснення освітньої діяльності,  творчого бачення способів реалізації методів та технологій вирішення проблем, соціально-педаго-гічних ситуацій, не можливе успішне його станов-лення як професіонала. Характер майбутньої  професійної діяльності вимагає від студента усві-домлення необхідності власних змін, прояву твор-чості, професійної компетентності.  На думку Т. Зотєєвої, формування творчої особистості передбачає дотримання в освітньому процесі таких етапів: діяльність не провинна рег-ламентуватись, а її процес повинен бути організо-

ваний так, щоб у ньому були елементи творчості, які передбачають комбінування, аналогізування, універсалізацію, випадкові видозміни; потрібно викликати інтереси крізь які проходять усі зов-нішні впливи, породжуючи внутрішні стимули, що є збудниками активності особистості [5]. Успіх професійної діяльності майбутніх соці-альних працівників залежить від сформованості професійних цінностей, мотивів, комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок, розвитку потенцій-них можливостей до творчості.  Проведений констатувальний етап дослі-дження засвідчив, що студенти в процесі навчан-ня недосконало оволодівають мовою професії, зазнають труднощі у професійному спілкуванні, особливо тоді, коли потрібні не тільки знання мовних норм, правил етикету, але й знання фахо-вої термінології, управління емоціями, почуттями. Під час здійснення формувального етапу дос-лідження, враховували діяльнісний принцип ко-мунікативно-мовленнєвої спрямованості у поєд-нанні з принципом міждисциплінарних зв'язків суміжних навчальних дисциплін (лінгвістично спрямовані та професійні), оскільки вивчення курсу «Ділова українська мова (за професійним спрямуванням) є необхідним, але недостатнім для оволодіння професійно-спрямованим мовленням, оскільки основна увага акцентується на офіційно-діловий стиль, що задовольняє потреби писемно-го ділового спілкування і лише вивчення окремих тем «Культура усного фахового спілкування», «Форми колективного обговорення професійних проблем» [3] спрямовані на формування ділового спілкування в професійній діяльності соціального працівника. Таким чином, формування професійно-спрямованого мовлення майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки перед-бачало створення системи теоретичних та мето-дичних знань з визначених навчальних дисциплін зафіксованих у категоріях і ключових поняттях та нових міжпредметних поняттях, які увійшли до міжпредметної системи. На основі розроблених схем конструювалася тематика змістових модулів шляхом генералізації, збагачення, систематизації, міжпредметної координації навчального матеріа-лу дисциплін, які увійшли до міжпредметної сис-теми. Результат цих дій: концентрування у визна-чених змістових модулях і визначених темах, не-обхідних для формування професійної, комуніка-тивно-мовленнєвої компетентності студентів – майбутніх соціальних працівників, інформаційних відомостей, наукових категорій та понять, поєд-нання теоретичних знань і практичних, комуніка-тивно-мовленнєвих умінь та навичок, вибір най-більш ефективних форм, методів і технологій  
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Людмила БЕРЕЗОВСЬКА · Формування професійно-спрямованого мовлення  у структурі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників формування професійного спрямованого мовлен-ня, які відповідають навчально-пізнавальним мо-жливостям студентів. Структуру міжпредметної логіко-дидактич-ної системи подано у таблиці 1. З огляду на те, що розроблена система міжп-редметних зв’язків створена на основі тематично відібраних ключових понять, засвоєних студента-ми під час вивчення визначених навчальних дис-циплін для формування нового, міжпредметного поняття використовувався такий алгоритм дій: аналіз основних ознак поняття, конкретизація, уточнення, розширення та узагальнення основ-них ознак поняття у вигляді визначення; форму-вання активної, позитивної мотивації до оволо-діння новими професійними, комунікативно-мовленнєвими знаннями та поняттями; активна комунікативно-мовленнєва діяльність студентів із засвоєння теоретичних знань та їх практичне застосування в ході виконання професійно-спрямованих вправ, завдань, комунікативно-мовленнєвих ситуацій, аналіз особистісного кому-нікативно-мовленнєвого досвіду, самооцінка, са-моконтроль, активна пізнавальна та самостійна діяльність студентів із набуття нових знань, само-вдосконалення у майбутній професійній діяльно-сті, креативність, творчість. Робота зі студентами носила цілеспрямова-ний, системний характер, оскільки розуміємо, що від змісту, методів, технологій, форм та засобів 

навчання залежить досягнення мети – формуван-ня професійно-спрямованого мовлення та комуні-кативно-мовленнєвої компетентності майбутньо-го соціального працівника.  Робота в аудиторії проводилася у вигляді проблемних лекцій, дискусій, розгляду професій-них, комунікативно-мовленнєвих ситуацій і спря-мовувалася на те, щоб студенти не лише отрима-ли теоретичні знання, а й брали активну участь в обговоренні, висловлювали власну думку, розмір-ковували, ставили запитання, розвивали особис-тісно-творчий потенціал. Зокрема, зверталася увага на такі якості усного мовлення, як: уміння говорити літерною мовою, грамотно будувати висловлювання (без суржику, діалекту, уникати мовних помилок; чітко, виразно, достатньо голос-но); послідовно та зв’язно будувати свої вислов-лювання; супроводжувати мовлення невербаль-ними засобами комунікації; володіти експресив-ною лексикою; використовувати професійні слова та терміни.  На лекційних, практичних заняттях, прохо-дження різних видів практики (волонтерська, на-вчальна, виробнича), розроблялися комунікатив-но-мовленні вправи, завдання, тренінги, ділові та рольові ігри, проєктні технології навчання, велися дискусії, публічні виступи, ділові наради, спрямо-вані на практичне застосовування одержаних знань, сформованість практичних умінь і навичок вирішувати професійні завдання. 
Таблиця 1 – Структуру міжпредметної логіко-дидактичної системи Назва дисципліни Додаткові теми Ключові поняття Українська мова (за професійним спрямуванням) Формування культури спілкуван-ня соціального працівника Культура спілкування, комунікація, культура фахового мовлення, комунікативно-мовленнєва взаємодія Комунікативно-нормативний ком-понент спілкування соціального працівника Професійне мовлення, професійна компетентність, професійно-ділове спілкування, ділова бесіда, види бесід, розмова по телефону Основи міжособис-тісного спілкування Професійна, комунікативно-мовленнєва компетентність соціа-льного працівника Цінності комунікативно-мовленнєвої компетентнос-ті, прийоми комунікативної взаємодії, інформаційно-комунікативна функція спілкування, формули мов-леннєвого етикету Основи консульту-вання Характеристика комунікативно-мовленнєвого потенціалу соціаль-ного працівника Засоби виразності мовлення, мовленнєвий етикет, комунікативно-мовленнєвий супровід, комунікатив-ні техніки, прийоми продуктивного та непродуктив-ного спілкування, невербальні техніки продуктивно-го спілкування, емпатія, прийоми консультування Етика соціальної роботи Комунікативна культура – як скла-дник професійної компетентності майбутнього соціального праців-ника 

Ціннісні орієнтації, культура, етичні принципи, мо-рально-етичні норми поведінки 
Ведення професій-них документів Писемне нормативне мовлення соціального працівника Функціонування мовних одиниць у текстах різних стилів, базові лексичні, граматичні, стилістичні, ор-фоепічні, правописні вміння Основи конфлікто-логії і партнерства Комунікативні уміння як складова професійної компетентності соці-ального працівника Моделі поведінки у конфлікті, безконфліктна взає-модія, урегулювання та вирішення конфліктів, стра-тегії, тактики та технології розв’язання конфліктів 
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Людмила БЕРЕЗОВСЬКА · Формування професійно-спрямованого мовлення  у структурі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників Семінарські заняття проходили у формі дис-путів, нарад, перемовин, професійно-спрямованих ділових та рольових ігор з використанням інтера-ктивних вправ «Ажурна пилка», «Мозковий штурм», «Дерево рішень», «Метод Прес», «Мікрофон», «Незакінчені речення». Виконання письмових завдань (написання есе, міні-роздумів) сприяли підвищенню у студентів орфографічної грамотності, пунктуаційної пильності, досягнен-ню максимальних знань у формуванні професійно-спрямованого мовлення під час практичного вирі-шення змодельованих комунікативно-мовленнє-вих ситуацій.  

Висновки та перспективи подальших дос-
ліджень. Формування професійно-спрямованого мовлення майбутніх соціальних працівників зале-жить від організації освітнього процесу у закла-дах вищої освіти, вибору методів, форм та техно-логій навчання, спрямованих на розвиток комуні-кації, становлення професійного мовлення, пози-тивної мотивації до навчання. Перспективи по-дальших досліджень вбачаємо у розробці інфор-маційного, методичного, матеріально-технічного забезпечення щодо формування професійно спря-мованого мовлення студентів спеціальності «соціальна робота». 
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Людмила Березовская. Формирование профессионально-направленной речи в структуре про-

фессиональной подготовки будущих социальных работников 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования профессио-

нально-направленной речи в структуре профессиональной подготовки будущих социальных работни-
ков. 

Речь в деятельности социального работника выступает основной формой взаимодействия, глав-
ным инструментом профессиональной деятельности. С целью формирования профессионально-
направленной речи будущих социальных работников в процессе профессиональной подготовки создана 
система теоретических и методических знаний по определенным учебным дисциплинам зафиксирован-
ных в категориях и ключевых понятиях и новых межпредметных понятиях, которые вошли в межпред-
метные системы. 

Работа в аудитории проводилась в виде проблемных лекций, дискуссий, рассмотрения профессио-
нальных, коммуникативно-речевых ситуаций и направлена на то, чтобы студенты не только получили 
теоретические знания, но и принимали активное участие в обсуждении, высказывали собственное мне-
ние, рассуждали, задавали вопросы, развивали личностно-творческий потенциал. 

Ключевые  слова :  язык, речь, культура речи, профессионально-направленная речь, коммуника-
тивно-речевая компетентность. 

 
Liudmyla Berezovska. Formation of professionally directed speech in the structure of professional 

training of future social workers 
Language is a universal medium of communication. It does not exist by itself, butexsists in human society, in 

the process of communication, interaction between people. The success of a social worker's professional activity 
depends on the ability to communicate, to establish relationships, to solve problems, to exchange information. 
Successful implementation of communication tasks implies a high communicative-speaking competence of the 
social worker, which in each specific communication situation, while observing linguistic, ethical and speech 
norms, will contribute to the effective solution of professional problems. 

Professional speech communication in the activity of a social worker is considered as mastering the norms of 
literary language, professional terminology, mastering communication and speaking skills and communication 
skills; interpersonal, communicative-speech interaction aimed at achieving the goal of communication, the use of 
linguistic and non-linguistic means of expression (pauses, timbre, tempo, speech, power, speed, volume, etc.) par-
ticipants in business communication. High level of proficiency in professional broadcasting, achievement of mu-
tual understanding in the process of communication is defined by the definition of "communicative and speech 
competence of a social worker". 

Professional communication is an important prerequisite for solving the tasks and means of pursuing a social 
worker's professional activity. If outside of this activity people are guided by personal interests and motives, then 
in the process of professional, business communication the purpose is determined by the needs of the profession, 
its specificity. 

Social worker communication must be person-centered, subject-oriented interaction, open trusting relation-
ships, dialogue aimed at overcoming the problem, active self-development of the client, identification and realiza-
tion of its best parties. 

In order to form vocationally directed speech, it is necessary to increase students' motivation to learning; to 
make changes to the organization of the educational process of higher education institutions. The activity compo-
nent means the readiness to apply modern innovative teaching methods, to analyze the results of activity in the 
process of solving professionally oriented communication and speech tasks. 

Keywords :  language, broadcasting, broadcasting culture, vocational-directed broadcasting, communica-
tive-speaking competence. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі головними напрямами професійної позиції фахів-ця щодо здійснення англомовної освіти є поліп-шення й поширення практики вивчення мов упродовж усього життя людини, підвищення ефе-ктивності мовної освіти, створення сприятливих умов для вивчення іноземних мов, залучення ін-формаційно-комунікаційних та цифрових техно-логій у навчальний процес сучасної української школи, зокрема і початкової [1, с. 343–349] на що і спрямовується професійна позиція майбутнього фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі. 

Поступове упровадження раннього навчання однієї з іноземних мов у початкових класах – одна з характерних рис сучасної загальноосвітньої школи. Практична мета навчання іноземної мови в початковій школі полягає в тому, щоб закласти ос-нови володіння іноземною мовою у молодших шко-лярів, тобто сформувати початки фонетичних, лек-сичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма в межах програмних вимог, що передує формуванню професійної позиції фахівця щодо здійснення англо-мовної освіти у сучасній українській початковій 
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ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ОСВІТИ  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

На сучасному етапі головними напрямами професійної позиції фахівця щодо здійснення англомовної 
освіти є поліпшення й поширення практики вивчення мов упродовж усього життя людини, підвищення 
ефективності мовної освіти, створення сприятливих умов для вивчення іноземних мов, залучення інфо-
рмаційно-комунікаційних та цифрових технологій у навчальний процес сучасної української школи, зок-
рема і початкової. Сучасність впевнено вимагає упровадження раннього навчання однієї з іноземних мов 
у початкових класах, що є одною з характерних рис сучасної початкової школи. На це і спрямовується 
професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі. 

Здійснено розгляд теоретичних засад упровадження англомовної освіти у початкову школу в сучас-
ній Україні. Розкрито виховну мету навчання іноземної мови. Виокремлено практичну мету навчання 
іноземної мови в початковій школі. Розвивальна мета навчання іноземної мови передбачає розвиток та 
удосконалення виокремлених у статті психічних процесів і здібностей учнів. 

Ключові  слова :  професійна позиція, сучасна українська початкова школа, англомовна освіта, за-
вдання вчителя початкової школи, мета навчання іноземної мови, вивчення іноземної мови. 
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школі. Курс навчання іноземної мови в початко-вій школі складається з двох етапів – підготовчо-го (1-й рік навчання) та основного (2–4 роки на-вчання). Перший рік навчання – це спеціальний пропедевтичний курс, метою якого є підготовка до засвоєння основного курсу [2]. 
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій.Проблема формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи вивчала-ся багатьма дослідниками (М. Боритко, Е. Бонда-ревська, С. Буднікова, К. Ваганова, А. Гуторова В. Ільін, Т. Казакова, Є. Катрич, І. Колесникова, В. Краєвський, А. Маркова, А. Мудрік, Л. Новікова, З. Плетнєва, Н. Радіонова, Г. Семенова, І. Ткаченко, Г. Шишенко і ін.). Організацію та особливості на-вчання іноземних мов розглядали такі дослідни-ки І. Л. Бім, Н. Ф. Бориско, Н. В. Борисова, Н. І. Ве-рещагіна, Н. Д. Гальскова, Н. І. Гез, Н. О. Горлова, Л. Я. Зєня, Н. Ф. Коряковцева, С. С. Кунанбаєва, Н. В. Майєр, С. Ю. Ніколаєва, Ю. І. Пассов, О. О. Паршикова, Г. В. Рогова, В. В. Сафонова, О. М. Соловова, П. В. Сисоєв, В. В. Черниш, А. М. Щукін та інші.  
Формулювання мети статті (постановка 

завдання). Метою статті є розгляд професійної позиції фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі. 
Методи дослідження. Для досягнення поста-вленої мети використано такі методи досліджен-ня: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури), що дає змогу обґрун-тувати вихідні положення дослідження; інтерпре-таційно-аналітичний метод, на основі якого ви-вчаються джерела із застосуванням синтезу, ана-лізу, систематизації та узагальнення. 
Виклад основного матеріалу. Формування ринку праці в України, її інтеграція в світовий економічний простір супроводжується зростан-ням конкуренції між професіоналами високої ква-ліфікації. У такі жорсткі умови й потрапляє сучас-на молодь, яка прагне здобути хорошу професію відразу після закінчення навчання, мріє про шви-дкі професійні досягнення, матеріалізовані в зов-нішніх атрибутах успішної людини, й при цьому не бажає повною мірою працювати над собою, підвищувати свій особистісний і професійний рі-вень, розвивати необхідні для обраної професії професійно важливі якості [3, с. 555–565]. Такі протиріччя й визначають актуальність проблеми дослідження – професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній україн-ській початковій школі. Новий тлумачний словник української мови трактує поняття «позиція» (від лат. positio – поло-ження) – як положення,постава; розташування чого-небудь; точка зору,ставлення до чого-

небудь, що визначає характер поведінки, дії; пове-дінка, характер дій, що зумовлені цією точкою зору, цим ставленням [4, с.757]. За психологічним словником «позиція – це стійка система відносин людини до певних сторін дійсності, що проявляється у відповідній поведін-ці і вчинках. Позиція – утворення, що розвиваєть-ся; їїзрілість характеризується несуперечністю і відносною стабільністю» [5, с. 414]. Е. Ільєнков, Б. Еренгроста ін. вважають пози-цю як точку зору особи;певну оцінку факту, яви-ща; дію, поведінку, зумовлену цим відношенням, оцінкою [6]. Р. Немов, стверджує, що це поняття означає офіційне положення людини утій чи іншій підсис-темі стосунків [7, с. 538]. Д. Прімою професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи визначається як став-лення фахівця до професії і до себе в ній,що вияв-ляється у діяльності. Професійна позиція є формо-ваною особистісно-професійною якістю, яка базу-ється на розвитку ціннісно-смислових стосунків до педагогічної професії і визначає індивідуаль-ний стиль професійної діяльності педагога [8, с. 233–236]. Як зазначає Г. Бойко [9] інтерналізація на-вчання, що відбувається сьогодні в Європі, спону-кає педагогів до об’єднання не лише з метою ви-роблення спільних стандартів вищої освіти, зумо-влених Болонським процесом, але й визначення єдиних цілей організації навчання особистості в інтересах розбудови глобального громадянського суспільства на засадах загальнолюдських демок-ратичних цінностей [10, с. 2–3]. На методологічному рівні у Концепції 12-річної школи визначено мету і функції початкової освіти, яка, зберігаючи наступність із дошкіллям, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток. Пріоритетними у початкових класах є загальнонавчальні, розвивальні, виховні й оздо-ровчі функції. Характерними для початкової шко-ли є практична спрямованість змісту, інтеграції знань, що дає змогу краще брати до уваги визна-чальну особливість молодших школярів – ціліс-ність сприймання й освоєння навколишньої дійс-ності [11, с. 91]. Збагачення змісту сучасної почат-кової освіти має на меті формування творчої осо-бистості як умови і результату повноцінного про-цесу навчання. Провідним його принципом є гу-манітаризація змісту на всіх рівнях освіти як вияв нового мислення світового співтовариства щодо глобальних проблем розвитку людства. У визначенні змісту освіти початкової школи важливу роль відіграє диференційований підхід як обов’язковий принцип її функціонування. Він 
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забезпечується різними шляхами залежно від типу школи та рівнів готовності дітей до навчання і може виявлятися в тому, що одних й тих же цілей почат-кової школи досягають на різному матеріалі [9]. Виховна мета навчання іноземної мови – фор-мування позитивних особистісних якостей та рис характеру учнів дає їм змогу комфортно почувати-ся в іншомовному середовищі. Так, на уроках іно-земної мови у початковій школі вчитель має вихо-вувати в учнів толерантність, відкритість, готов-ність до спілкування, повагу до народу, мову якого вивчають, та його культури, позитивне ставлення до іноземної мови як елементу культури народу і засобу передавання її іншим, почуття патріотиз-му – любові до своєї Батьківщини, що пов’язано з усвідомленням власної національної ідентичності й готовністю представляти українську національ-ну культуру у діалозі культур, доброзичливість, привітність, ввічливість, увагу та повагу до спів-розмовника як складові культури спілкування.  Освіта, виховання і розвиток учнів на уроках іноземної мови у початковій школі забезпечують-ся шляхом добору навчального матеріалу (текстів для читання/аудіювання, мовленнєвих зразків, наочності, ситуацій спілкування); організацією навчального процесу – постановкою проблемних завдань, застосуванням сучасних методів та при-йомів навчання, створенням атмосфери, в якій учні почувалися б вільними висловлювати свої думки і почуття, погляди і оцінки щодо запропо-нованих тем спілкування. Цілі навчання інозем-них мов конкретизовано у проміжних цілях на всіх етапах шкільного курсу, їх уточнення зале-жить також від специфіки навчального закладу (школа, гімназія, ліцей, коледж, дитячий центр дозвілля) [12]. Розвивальна мета навчання іноземної мови передбачає розвиток та удосконалення таких пси-хічних процесів і здібностей учнів: а) мовленнє-вих здібностей учнів (гнучкість артикуляційного апарату, фонематичний (інтонаційний) слух, зда-тність до імітації, мовний здогад, логічне викла-дення думок, відчуття мови та стилю тощо); б) психічних процесів, пов’язаних із мовленнєвою діяльністю (обсяг довготривалої та оперативної пам'яті, увага, уява, операції мислення); в) інтеле-ктуальних здібностей учня (уміння здійснювати проблемно-пошукову діяльність, переносити знання, навички, уміння перекладати з рідної мо-ви на іноземну мову з одних видів мовленнєвої діяльності на інші, з відомих (відпрацьованих) ситуацій спілкування у нові; уміння проводити аналогії, класифікації, узагальнення); г) соціаль-них здібностей учнів, тобто здатності й готовнос-ті учнів до спілкування на міжкультурному рівні (вміння долати почуття страху та невпевненості при зустрічі з чужим, незвичним; вміння бачити 

спільні риси, які об’єднують усіх людей, та специ-фічні національні особливості, толерантно стави-тись до культурних цінностей інших країн, відпо-відно до них самостійно планувати свої мовленнє-ві дії); д) навчальної мотивації школярів через усвідомлення актуальності й престижу вивчення іноземної мови, важливості навчальної діяльнос-ті, через позитивні емоції, різноманітні активні методи і прийоми навчання, використання про-блемних питань і завдань, створення комунікати-вних ситуацій, цікавий навчальний матеріал та його новизну, можливість застосування знань, набутих раніше [12]. Завдання вчителя початкової ланки полягає в тому, щоб створити умови практичного опануван-ня мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі прояви-ти свою активність, свою творчість та активізува-ти пізнавальну діяльність учня в процесі вивчення іноземної мови [13] на що і спрямовується профе-сійна позиція фахівця щодо здійснення англомов-ної освіти у сучасній українській початковій школі. 
Висновки і перспективи досліджень. Сучас-ність впевнено вимагає упровадження раннього навчання однієї з іноземних мов у початкових кла-сах, що є одною з характерних рис сучасної почат-кової школи. На це і спрямовується професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі. Розкрито зміст понять: «позиція» і «профе-сійна позиція майбутнього вчителя початкової школи». Здійснено розгляд теоретичних засад упрова-дження англомовної освіти у початкову школу в сучасній Україні.  Розкрито виховну мету навчання іноземної мови. Виокремлено практичну мету навчання іно-земної мови в початковій школі. Розвивальна ме-та навчання іноземної мови передбачає розвиток та удосконалення виокремлених у статті психіч-них процесів і здібностей учнів. Накреслено завдання вчителя початкової ланки, яке полягає в тому, щоб створити умови практичного опанування мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість; активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі вивчення іноземної мови на що направлена професійна позиція майбутнього вчи-теля початкової школи. Перспективи подальших наукових досліджень з означеної проблеми полягатимуть у розкритті ефективних інноваційних підходів до викладання іноземної мови у початковій школі, які ґрунтуються на творчому підході, допомагають повністю розкри-ти потенціал учнів і сприяють розвитку та самовдо-сконаленню навчально-комунікативного процесу. 
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Елена Бида, Анатолий Кузьминский, Татьяна Кучай, Александр Кучай, Ольга Сулим. Профес-

сиональная позиция специалиста по осуществлению англоязычного образования в современ-
ной украинской начальной школе 

На современном этапе главными направлениями профессиональной позиции специалиста по осуще-
ствлению англоязычной образования является улучшение и распространение практики изучения язы-
ков на протяжении всей жизни человека, повышения эффективности языкового образования, создание 
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благоприятных условий для изучения иностранных языков, привлечения информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в учебный процесс современной украинской школы, в том 
числе и начальной. Раскрыто воспитательную цель обучения иностранному языку. Выделены практи-
ческую цель обучения иностранному языку в начальной школе. Развивающая цель обучения иностранно-
му языку предполагает развитие и совершенствование выделенных в статье психических процессов и 
способностей учащихся. 

Ключевые  слова :  профессиональная позиция, современная украинская начальная школа, англоя-
зычная образование, задача учителя начальной школы, цель обучения иностранному языку, изучение 
иностранного языка. 

 
Olena Bida, Anatoliy Kuzminskyi, Оlexandr Kuchai, Tetiana Kuchai, Olga Sulym. Professional posi-

tion of the pedagogue on the implementation of english education in modern ukrainian primary school 
Abstract. At the present stage, the main directions of the professional position of a specialist in the imple-

mentation of English language education are improving and spreading the practice of language learning 
throughout the life of a person, improving the effectiveness of language education, creating favorable conditions 
for learning foreign languages, bringing information-communication and digital technologies into Ukrainian 
teaching , including the original one. 

Modernity clearly requires the introduction of early learning one of the foreign languages in elementary 
classes, which is one of the features of modern elementary school. This is the focus of the professional position of a 
specialist in the implementation of English language education in modern Ukrainian elementary school. 

The purpose of the article is to consider the professional position of a specialist in the implementation of Eng-
lish language education in modern Ukrainian elementary school. 

The contents of the concepts: "position" and "professional position of the future elementary school teacher" 
are revealed. 

The theoretical foundations of the introduction of English language education in primary school in modern 
Ukraine are considered. 

The educational purpose of teaching a foreign language is disclosed. The practical purpose of teaching a for-
eign language in elementary school is highlighted. The developmental purpose of learning a foreign language 
involves the development and improvement of the students' mental processes and abilities. 

The task of the elementary teacher is outlined, which is to create conditions for the practical mastery of the 
language for each student, to choose such teaching methods that would allow each student to show their activity, 
their creativity; to activate the cognitive activity of the student in the process of learning a foreign language to 
which the professional position of the future primary school teacher is directed. 

Prospects for further research on this problem will be to discover effective innovative approaches to teaching 
foreign language in elementary school, which are based on a creative approach, help fully unlock the potential of 
students and promote the development and self-improvement of learning and learning. 

Keywords :  professional position, modern Ukrainian elementary school, English language education, tasks 
of elementary school teacher, purpose of teaching a foreign language, learning a foreign language.   
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Сучасна соціальна та суспільно-економічна ситуація в Україні позначилися на демократизації зразків статевої поведінки, модифікації ролі та статусу чоловіка і жінки, що призвело до змін в традиційній системі міжстатевих взаємин та зу-мовлює необхідність переосмислення традицій-них ґендерних схем, ролей і їх сприйняття. Руйна-ція звичних стереотипів мускулінності та фімін-ностіз одного боку – розширює межі для самореа-лізації особистості у різних сферах суспільного життя завдяки набуттю егалітарної свідомості й відповідних способів життєдіяльності, а з іншо-го – породжує нові соціальні і психологічні про-блеми, серед яких: розповсюдження соціально-психологічної дезадаптації подружжя і виникнен-ня дисгармонії у сімейних стосунках; неготовність молоді до створення власної сімї в соціально-психологічному, матеріально-побутовому, сексуа-льному аспектах тощо. Особливо гостро проблему гендерної соціалізації відчувають вихованці за-кладів інтернатного типу, оскільки у них цей про-цес ускладнено відсутністю сім’ї та іншими чин-никами різного походження і порядку. Аналіз практики діяльності цих закладів засвідчив, що гендерна соціалізація їх вихованців залишається стихійним і некерованим процесом через недоста-тню теоретичну та практичну розробку пробле-ми. Зважаючи на це, актуальності набуває систем-на підготовка соціальних педагогів – носіїв генде-рної культури суспільства, здатних забезпечити формування гендерних уявлень, цінностей і пове-дінки гендерну вихованців закладів інтернатного типу та оптимізувати процес їхньої гендерної со-ціалізації.  

Теоретичні засади виховання та освіти з ура-хуванням ґендерної проблематики обґрунтовано в працях Є. Герасимової, Т. Дороніної, К. Корсака, О. Луценко, Л. Татарнікової, Н. Троян, Н. Чухим та ін.; понятійно-категоріальний апарат ґендерного виховання сформульовано в наукових доробках Т. Говорун, О. Кікінежді, В. Кравця, А. Мудрика, Л. Штильової, С. Вихор; проблема ґендерної соціа-лізації дітей та молоді вивчалася в дослідженнях О. Говорун, С. Вихор, Н. Городнова, А. Кочарян, О. Лосєвої, В. Москаленко, Т. Кравченко, І. Ро-гальська-Яблонська, Л. Яценко та ін.; питання со-ціально-педагогічної роботи, захисту й підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатах різного типу – у працях Т. Алексєєнко, С. Бадори, Л. Кані-шевської, Г. Лактіонової, Н. Павлик, Ж. Петрочко, А. Поляничко, С. Курінної, О. Романовської, Н. Султанової, С. Харченко та ін. Мета статті – розкрити особливості гендерно-го підходу в аспекті його використання у підготов-ці майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу.  Перш ніж проаналізувати дослідження науко-вців щодо ефективної фахової підготовки майбут-ніх соціальних педагогів у закладах вищої освіти, необхідно проаналізуємо зміст основних понять: «умови», «педагогічні умови» та «соціально-педагогічні умови».  Поняття «педагогічні умови» у словнику-довіднику із професійної педагогіки А. Семенова та В. Стасюк потрактовано як «обставини, за яких залежить та відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки  
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ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД ЯК УМОВА  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  

ДО ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ  
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У статті наголошується на актуальності проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу. На основі різних підходів нау-
ковців визначено сутність поняття «соціально-педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу», обґрунтовано гендерний 
підхід як важливу методологічну основу освіти і одну із умов підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу, означено його роль у формуванні відпо-
відної готовності студентів. 

Ключові  слова :  підготовка, соціальний педагог, вихованці, заклади інтернатного типу, готов-
ність, соціально-педагогічні умови.  
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фахівців, що опосередковується активністю осо-бистості, групою людей» [10, с. 272].  Поняття «педагогічні умови» Ю. Бабанський трактує як «чинники (обставини), що є впливови-ми відповідно ефективності функціонування пе-дагогічної системи (результат даного процесу має бути закладено у завданнях, змісті, формах та ме-тодах виховної роботи)» [1, с. 323].  Ще одним, важливим для дослідження понят-тям є словосполучення «соціально-педагогічні умо-ви», які, як уважає Г. Хархан, є «сукупністю об’єкти-вних можливостей, взаємопов’язаних та взаємозу-мовлених елементів (змісту, форм та методів), що складають оптимальне середовище, де відбувають-ся педагогічні процеси та явища» [13, с. 215]. У дослідженні Л. Єрьоміної «соціально-педагогічними умовами формування готовності до сімейного життя вихованців закладів інтернат-ного типу» визначено «сукупність чинників, що діють у середовищі закладів інтернатного типу і забезпечують результативність підготовленості вихованців закладів інтернатного типу до сімей-ного життя» [3, с. 153]. На основі узагальнення розглянутих аспектів формулювання означеного поняття соціально-
педагогічні умови підготовки соціальних педагогів 
до гендерної соціалізації вихованців закладів ін-
тернатного типу розуміємо як сукупність чинни-ків,що визначають особливості професійної підго-товки майбутніх соціальних педагогів, забезпечу-ють достатній рівень їхньої готовності до гендер-ної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу та результативність означеного процесу. Отже, для визначення та обгрунтування соці-ально-педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтерантного типу необхідно звернутися до аналізу дисертаційних робіт, до-тичних за проблематикою до теми нашого дослі-дження.  Під організаційно-педагогічними умовами забезпечення процесу підготовки майбутніх соці-альних педагогів до психолого-педагогічного су-проводу дітей із дистантних сімей Л. Шпільчак розуміє «сукупність взаємозумовлених чинників, які забезпечують ефективність підготовки май-бутніх соціальних педагогів до психолого-педаго-гічного супроводу дітей із дистантних сімей» [14, с. 18]. До них авторка зараховує такі: «збагачення змісту підготовки з урахуванням специфіки типу дистантної сім’ї, рівня психолого-педагогічної культури батьків; розробку і реалізацію програми підготовки із урахуванням особливостей розвит-ку іі поведінки дітей і обставин дистантної сім’ї; удосконалення технології психолого-педаго-гічного супроводу під час навчальних та позааду-

торних занять, збагачення практичного досвіду; корекція набутих професійних умінь і навичок роботи з дітьми із дистантних сімей у процесі різ-них видів соціально-педагогічної практики і форм професійної діяльності майбутніх соціальних пе-дагогів» [14, с. 18]. Педагогічними умовами формування готов-ності майбутніх соціальних педагогів до розв’я-зання професійних конфліктів у закладах освіти М. Трухан визначено такі: стимулювання в май-бутніх соціальних педагогів внутрішньої мотива-ції до конструктивного врегулювання та вирішен-ня конфліктів;поетапне засвоєння майбутніми соціальними педагогами конфліктологічних знань і формування у них відповідних умінь і на-вичок; збагачення змісту практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів спеціальними знаннями щодо сутності, структури, функцій і механізмів попередження і розв’язання конфлік-тів; створення сприятливого соціально-психо-логічного клімату для забезпечення досвіду конс-труктивного вирішення конфліктних ситуацій [12, с. 4].  До організаційно-педагогічних умов забезпе-чення процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до статевого виховання старшокласни-ків Л. Головач відносить такі: «збагачення змісту підготовки з урахуванням сутності статевої куль-тури особи, рівня сформованості якостей статевої культури старшокласників; розробку і реалізацію програми підготовки із урахуванням рівня готов-ності майбутніх соціальних педагогів до статево-го виховання старшокласників; удосконалення технології підготовки студентів до статевого ви-ховання під час навчальних та позаадуторних за-нять, збагачення практичного досвіду; корекція набутих професійних умінь і навичок роботи з питань статевого виховання старшокласників у процесі різних видів соціально-педагогічної прак-тики і форм професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів» [2, с. 11] Соціально-педагогічними умовами підготовки майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлен-ня і відпочинку О. Пюра уважає такі: «актуалізація діалогічної взаємодії та суб’єкт-суб’єктних відно-син у системі «викладач-студент», «соціальний пе-дагог-дитина» в умовах дитячих закладів оздоров-лення і відпочинку; оптимізація практичної  спрямованості підготовки майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлення і відпочинку; за-безпечення поетапної практичної підготовки май-бутніх соціальних педагогів до комунікативної ді-яльності в умовах дитячих закладів оздоровлення і відпочинку» [8, с.10].  
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Руслана БІЛИК · Гендерний підхід як умова підготовки  майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу Узагальнення результатів аналізу теоретич-них джерел з проблем підготовки майбутніх соці-альних педагогів, науково-методичні основи орга-нізації процесу їхньої професійної підготовки у закладах вищої освяти, а також результати кон-статувального експерименту дозволили визначи-ти усвідомлення студентами важливості гендер-ного підходу і формування настанови на необхід-ність його реалізації у роботі з вихованцями в за-кладах інтернатного типу важливою умовою під-готовки майбутніх соціальних педагогів до ген-дерної соціалізації вихованців у закладах інтернат-ного типу.  Обґрунтуємо важливість цієї соціально-педагогічної умови більш докладно. Беручи до уваги важливість гендерного під-ходу, вибір цієї соціально-педагогічної умови обу-мовлюється його інтеграцією в національний освітній простір, закріпленою чинною законодав-чою базою, зокрема Законом України «Про забез-печення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків» (№ 2866 – IV від 8 вересня 2005 р.), стаття 21 п’ятого розділу якого розкриває сут-ність гендерних ініціатив в освітній практиці та-ким чином: «Навчальні заклади забезпечують: рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних закладів, рівні умови оцінки знань …; підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про рольжінки і чоловіка; виховання культури ґенде-рної рівності, рівного розподілу професійних і сімейних обов’язків тощо» [4, с. 6]. Ґендерний підхід, спираючись на визначення ООН, є «…процесом оцінки будь-якого заходу, що планується, з точки зору його впливу на жінок і чоловіків, а також законодавства, стратегій і про-грам в усіх галузях і на всіх рівнях. Ця стратегія ґрунтується на тому, що інтереси та досвід жінок, як і чоловіків, мають стати невід’ємним критерієм при розробці загальної концепції, при здійсненні моніторингу й оцінки загальних напрямів діяльно-сті і програм у політичних, економічних та суспіль-них сферах для того, щоб жінки, як і чоловіки, мог-ли одержувати однакові можливості і шанси, а не-рівність щоб ніколи не вкорінювалась» [5, с. 78]. Науковці вважають гендерний підхід новою науковою методологією, а також принципом пі-знання й пояснення сутності людини, який, як стверджує М. Ткалич, на сучасному етапі «покли-каний розв’язувати такі завдання: 1) вивчення жінок і чоловіків як активних суб’єктів творення соціального світогляду, розвитку соціальних від-носин, світобачення, можливостей особистості; 2) аналіз соціально-економічних, суспільно-політичних, культурних, психологічних та інших умов, що зумовлюють та відтворюють сучасне 

становище чоловіків і жінок у суспільстві; 3) розк-риття соціальних ролей та позицій чоловіків і жі-нок, формування засад і методів соціального зрів-няння в усіх сферах життя; 4) пошук можливостей входження жінок у чоловічо-домінантну систему, збагачення її новими властивостями в з урахуван-ня інтересів і потреб обох статей; 5) пошук нових форм упорядкування соціальних відносин в інте-ресах жінок і чоловіків» [11, с.11]. Необхідність і доцільність розробки й упрова-дження гендерного компоненту в освітню галузь О. Ільченко обумовлює низкою соціально-педаго-гічних суперечностей, а саме: «між прагненням української держави до подальшого інтегрування у європейський та світовий освітній простір та домінуванням у вітчизняному суспільстві патрі-архатної ідеології, жорстких стандартів традицій-ної культури фемінності і маскулінності; між за-вданнями національної освіти, щодо формування демократичних цінностей, утвердження принци-пів рівності і гуманності, розвитку гендерної культури егалітарного зразка та окремими дис-кримінаційними тенденціями (за ознакою раси, етнічного походження, статі, релігії, віку, сексу-альної орієнтації, класової належності, майнового статку тощо), які мають місце в суспільному житті країни; між усвідомленням прогресивним осві-тянським колом необхідності впровадження но-вого дослідницького напряму – гендерного підхо-ду та тривалим панування практики «однієї дум-ки», що сформувала специфічну ментальність віт-чизняного науковця, здатного використовувати у пошуках істини один із можливих шляхів, інші – відкидати; між потребою здійснення «гендерної інвентаризації» традиційної методології соціаль-них і соціогуанітарних наук, необхідністю ство-рення інноваційних методів та підходів, упрова-дження нових тем і курсів з гендерної проблема-тики та браком матеріальних і моральних стиму-лів для їх розроблення і впровадження, недостат-ністю узагальнюючих праць з теорії і методології гендерних досліджень тощо; між об’єктивною потребою у вихованні нової генерації молоді з гендерночутливим форматом мислення і тради-ційною гендерно нейтральною (нечутливою) освітньою політикою і практикою» [6, с. 23].  Провідними завданнями гендерного підходу в умовах сучасного освітнього процесу О. Іль-ченко визначає такі: 1) гармонізацію статево-рольових відносин на основі егалітаризму і ген-дерної рівності; 2) розкриття і аналітичне осмис-лення наявних відмінностей у виховані хлопців і дівчат, упередженості в змісті навчальних про-грам, пояснення гендерного дисбалансу в освіті у цілому; 3) регулювання гендерної асиметрії на-вчально-виховного процесу, гальмування проявів 
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сексизму і дискримінації, подолання найбільш жорстких гендерних стереотипів в освітній прак-тиці; 4) корегування впливу середовища, розши-рення життєвого простору для розкриття та роз-витку індивідуальних здібностей і задатків кож-ної особистості, можливостей її самореалізації; 5) створення комфортних умов для гендерної іде-нтифікації та ефективної соціалізації особистості; 6) формування внутрішньої культури індивіда, толерантного ставлення до партнерів протилеж-ної статі, виховання гармонійних морально-етичних гендерних відносин; 7) реконструкцію гендерних стереотипів у навчанні, вивільнення мислення педагогів, батьків учнів від традицій-них статево-рольових стандартів і гендерних упе-реджень; 8) створення моделі гендерного вихо-вання і здійснення педагогічного процесу на ос-нові особистісно зорієнтованих стратегій гендер-ного виховання [6, с. 28]. Нам особливо імпонує подане науковцем ви-значення головної ідеї гендерного підходу в педа-гогіці; О. Ільченко вбачає її «не в описанні біоло-гічних відмінностей та фіксуванні різниці в соці-альних статусах, ролях, нормах і правилах життя (навчання, виховання) представників різної статі, а в «оцінці гармонії взаємодії статей», в аналітич-ному осмисленні і поясненні специфіки цієї взає-модії в культурно-освітньо-виховному середови-щі, у врахуванні впливу всіх факторів педагогіч-ного процесу на гендерний розвиток особистості та її «саморух» [6, с. 28]. Інтеграція гендерного підходу в сучасну вищу педагогічну освіту, на пе-реконання І. Мунтян, «надасть реальну можли-вість майбутнім фахівцям сфери освітніх послуг через кваліфіковане розуміння його сутності з повагою ставитись як до рівноправного розкрит-тя людиною свого особистісного потенціалу, так і до рівної можливості його реалізації незалежно від статі» [7, с. 3].  Погоджуємося із Н. Самойленко, яка вважає, що «провадження гендерного підходу в процес під-готовки майбутніх учителів дає змогу формувати: 
– гендерну грамотність (система отримання необхідних знань у сфері гендерних дослі-джень); 
– сформовану мотивацію до рівноправної участі чоловіків і жінок у суспільному житті та реалізації своїх гендерних прав і свобод; 
– гендерну самоосвіту (набуття власного досвіду з гендерної збалансованості); 
– гендерну чуйність (здатність особистості усвідомлювати вплив соціального середо-вища, реагувати на прояви сексизму); 
– повагу до особливостей та індивідуальних проявів особистості незалежно від її статі» [9, с. 47]. В аспекті зазначеного вище наголосимо на важливості упровадження гендерного підходу у 

процес підготовки майбутніх учителів загалом та соціальних педагогів, зокрема. Це забезпечить не тільки ґрунтовні засади для удосконалення їхньо-го професіоналізму, а й формування їхньої гендер-ної культури як важливої складової гендерної соціалізації та їхній особистісний розвиток як ак-тивних суб’єктів соціального життя. Від викорис-тання педагогами виховних траєкторій залежить реальне здійснення реконструкцій традиційних культурних обмежень у розвитку особистості ви-хованців закладів інтернатного типу, створення умов розкриття здібностей дівчаток і хлопчиків у процесі педагогічної взаємодії.  Отже, задля усвідомлення студентами важли-вості гендерного підходу та його упровадження у процес підготовки майбутніх соціальних педаго-гів, доцільно забезпечити висвітлення в змісті їхньої фахової підготовки у закладі вищої освіти інформації про те, що гендерна самосвідомість особистості формується через усвідомлення абсо-лютної цінності прав чоловіків і жінок, свободи особистості; усвідомлення себе як особистості, здатної впливати не гендерну ситуацію в державі; активна позиція щодо необхідності участі у ген-дерних перетвореннях; критичне сприйняття со-ціально-політичної інформації; розуміння рівноп-равності участі обох статей у політичному житті; лояльне і водночас, вимогливе ставлення до осіб обох статей; готовність відповідати за славні рі-шення та їхні наслідки; толерантність, здатність до компромісу. Таку роботу реалізовували на пер-шому організаційно-пізнавальному етапі форму-вального експерименту завдяки введенню додат-кових тем гендерної проблематики в навчальні дисципліни «Соціальна молодіжна політика», «Соціальна педагогіка», а також у процесі прове-дення лекційних, практичних занять з модуля «Гендерна соціалізація як основний чинник фор-мування гендерних уявлень особистості», додат-ково введеного у навчальну дисципліну «Соціалі-зація особистості».  Отже, реалізація у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів гендерного підходу дозволила студентам оволодіти питаннями важли-вості гендерних перетворень в українському сус-пільстві, обумовлених наявністю гендерної асимет-рії в гендерних відносинах; розглянути соціальні, психологічні виміри ґендерних досліджень та пра-вове забезпечення ґендерної рівності; проаналізу-вати прояви та шляхи подолання ґендерного на-сильства;ознайомитися з освітніми практиками у сфері забезпечення ґендерної рівності. Перспективою подальших наукових пошуків у цьому напрямку є визначення та реалізація  інших соціально-педагогічних умов ефективної фахової підготовки майбутніх соціальних педаго-гів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу. 
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Руслана Билык. Гендерный подход как условие подготовки будущих социальных педагогов 
к гендерной социализации воспитанников учреждений интернатного типа 

В статье актуализируется проблема профессиональной подготовки будущих социальных педагогов 
к гендерной социализации воспитанников учреждений интернатного типа. На основании различных 
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Руслана БІЛИК · Гендерний підхід як умова підготовки  майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу 
подходов ученых определена сущность понятия «социально-педагогические условия подготовки будущих 
социальных педагогов к гендерной социализации воспитанников учреждений интернатного типа», 
обоснован гендерный подход как важное методологическое основание образования и одно из условий 
подготовки будущих социальных педагогов к гендерной социализации воспитанников учреждений ин-
тернатного типа, определена его роль у формовании соответствующей готовности студентов. 

Ключевые  слова :  подготовка, социальной педагог, воспитанники, учреждения интернатного 
типа, готовность, социально-педагогические условия.  

 
Ruslana Bilyk. Gender approach as a condition of preparation of future social educators to gender 

socialization of pupils of internal type institutions 
The article presents the investigation of the urgency need of future social educators' professional preparation 

for gender socialization of boarding school students as representatives of gender culture of society, capable of 
ensuring the formation of gender representations, values  and behavior of gender students of boarding school 
institutions and optimizing their socialization. On the basis of different approaches of scientists the essence of the 
concept “socio-pedagogical conditions of preparation of future social educators for gender socialization of pupils 
of boarding-schools” is defined as a set of factors that determine the peculiarities of vocational training of future 
social pedagogues, providing a sufficient level of their readiness for educational institutions and the effectiveness 
of the process. The gender approach as an important component of education and one of the conditions for the 
preparation of future social educators for gender socialization of boarding school pupils is substantiated, which 
will provide not only sound foundations for improving their professionalism, but also the formation of their gen-
der culture as an important component of their gender. active subjects of social life. It is emphasized that the ac-
tual implementation of reconstructions of traditional cultural restrictions in the development of the personality of 
the pupils of boarding schools, the creation of conditions for disclosing the abilities of girls and boys in the process 
of pedagogical interaction depends on the use of pedagogical gender educational trajectories. It is shown that 
such work was realized at the first organizational and cognitive stage of the forming experiment by introducing 
additional topics of gender in the subjects “Social youth policy”, “Social pedagogy”, as well as in the course of lec-
turing, practical lessons on the module “Genderization” the main factor in the formation of gender perceptions of 
personality”, additionally introduced in the discipline “Socialization of personality”. 

Keywords :  training, social teacher, pupils, boarding-schools, readiness, social and pedagogical conditions. 
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В науковій і методичній літературі під функ-ціональною підготовкою спортсмена розуміють комплекс педагогічніх впливів, які спрямованіна розвиток властивостей і здатностей функціональ-ної системи, що забезпечує ефективне виконання роботи в умовах змагальної діяльності, а під засо-бами функціональної підготовки – вправи з вико-ристанням змагальної локомоції.  Функціональна підготовка повинна врахову-вати спеціалізацію тренувальних впливів на орга-нізм спортсмена на основі об’єктивних парамет-рів дозування навантажень [2, 5, 8]. Сьогодні побудова тренувального процесу повинна здійснюватися на основі об’єктивних показників у видах легкої атлетики, враховуючи: рівень статевого дозрівання за зовнішньою оцін-кою, емоційне сприйняття спорту, змагальну ак-тивність, технічну підготовленість, експертну оцінку тренера, спеціальні тести оцінки фізично-го стану і технічної підготовленості. Раціональна побудова тренувального процесу легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки неможлива, якщо відсутня інформація медичних обстежень та пси-хологічна оцінка кожного конкретного спортсме-на [1, 2, 4]. 

Багато публікацій відомих науковців таких як Ахметов Р. (2005, 2006), Волков Л. (2016), Макси-менко Г. (2012), Платонов В. (2004, 2015) та інших присвячено багаторічній підготовці і саме підго-товці легкоатлетів. Але ряд спеціалістів вважа-ють, що актуальним залишається пошук шляхів удосконалення тренувального процесу легкоат-летів на основі урахування особливостей фізичної та функціональної підготовленості спортсменів, індивідуалізації тренувального процесу, раціона-льного співвідношення тренувальних засобів різ-ної переважної спрямованості [4, 20]. Спортивна підготовка легкоатлетів-юніорів 18–19 років є складним і відповідальним етапом, що відмічається багатьма спеціалістами [1–6]. Роль і значення індивідуалізації підготовки підвищується на етапах поглибленої спеціалізації, та особливо на етапі максимальної реалізації ін-дивідуальних можливостей, коли адаптаційні мо-жливості спортсменів підходять до своїх гранич-них значень, а тренувальні навантаження пред’я-вляють гранично високі вимоги до функціональ-них систем організму [6]. Відомий дослідник Г. Н. Максименко відмічає, що на цьому етапі організм спортсмена має бути 
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СТРИБУНІВ У ВИСОТУ В РІЧНОМУ МАКРОЦИКЛІ 
Стаття присвячена проблемі багатофункціональної підготовки студентів-стрибунів у висоту 18–

19 років в річному макроциклі. Викладений у статті матеріал базується на вивченні та аналізі науко-
вої літератури та публікацій, присвячених даному питанню, а також на результатах авторського дос-
лідження та анкетування вітчизняних тренерів В статті розглядаються також варіанти розподілу 
швидкісно-силового навантаження за періодами річного циклу, а також розподіл засобів розвитку шви-
дкісно-силових якостей в різні періоди річного циклу підготовки. 

Стаття може бути корисною тренерам спортивних шкіл, спортсменам, студентам та виклада-
чам профільних закладів. 

Ключові  слова :  легка атлетика, багатофункціональна підготовка, стрибки у висоту, макроцикл, 
швидкісно-силове навантаження. 
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підготовлений до жорстких вимог тренувальних і змагальних навантажень етапу спортивного вдос-коналення, де ставляться завдання виконання нормативів кандидата в майстри спорту і майстра спорту. Це підтверджують і наші дослідження [3, 26–31]. Ряд спеціалістів пропонують свій розподіл засобів багатофункціональної підготовки легкоа-тлетів-стрибунів на етапі вищої спортивної майс-терності. Так Бобровник В. І. пропонує раціональ-не співвідношення тренувальних засобів різної переважної спрямованості, що сприяє збережен-ню вищої спортивної майстерності легкоатлетів стрибунів, а саме: спеціальної – 75% (технічної – 30%, швидкісно-силової – 17%, швидкісної – 15%, силової – 13%), загальної фізичної – 15% та допо-міжної підготовки – 10%. В річному макроциклі вони розподіляються таким чином: підготовчий період: етап загальної фізичної підготовки – 5, 5, 5, 10, 55, 20%; етап спеціальної фізичної підготов-ки – 15, 20, 10, 18, 12, 25%; етап техніко-фізичної підготовки – 40, 23, 17, 10, 10, 0%; змагальний період – 45,19, 20, 10, 6, 0%; перехідний період – 5, 15, 0, 20, 40, 20%. Але розглядаючи питання спортивної підго-товки студентів-стрибунів у висоту 18–19 років, ми не знайшли достатньо дослідного матеріалу, що був би присвячений проблемам раціонального розподілу тренувальних навантажень в макро-циклі з урахуванням особливостей цього віку, що дозволяє продовжити вивчення цієї проблеми. Завдання дослідження – розглянути трену-вання легкоатлеті-стрибунів і визначити шляхи удосконалення тренувального процесу студентів-легкоатлетів 18–19 років, що спеціалізуються у стрибках у висоту в річному макроциклі. За допомогою анкетування, що проводилося напротязі року на всеукраїнських змаганнях різ-ного ґатунку, нами була здійснена спроба вияви-ти найпоширеніші серед українських тренерів варіанти розподілу обсягу швидкісно-силового навантаження на протязі річного циклу за періо-дами підготовки у стрибунів 18–19 років. тароз-поділу засобів в макроциклі Відповідаючи на дане питання, респонденти мали можливість обирати, крім запропонованих, власні варіанти розподілу швидкісно-силового навантаження за періодами річного циклу. Уза-гальнюючи всі варіанти відповідей, можна про-стежити загальну тенденцію (76,9%) до збільшен-ня обсягу даного виду навантаження у підготовчі періоди і зменшення у змагальні.  З них 43,6% респондентів не роблять різниці в плануванні швидкісно-силового навантаження у першому та другому мезоциклах річної підготов-ки та обирають варіант, в котрому на підготовчі 

періоди припадає по 30% від всього обсягу, а на змагальні – по 20% обсягу річного швидкісно-силового навантаження.  Дещо менший відсоток респондентів збіль-шує долю навантаження у перший підготовчий період (осіннє-зимовий) у порівняння із другим (весняно-літнім) (33,3%).  Таким чином, виходячи з думки опитуваних тренерів, можна зробити висновок про доціль-ність варіанта планування швидкісно-силового навантаження, в якому на перший підготовчий період припадає 25–30%, на другий підготовчий –30–35%, а на змагальні – по 20% від загального річного обсягу швидкісно-силового навантаження.  Тренування легкоатлетів-стрибунів спрямова-не на розвиток швидкості та сили у самому широ-кому діапазоні їх сполучень, що обумовлює викори-стання визначеного кола засобів. Однак все ще не вирішеною залишається проблема оптимального їх ранжування. Розгляд цього питання в літературі обмежується лише узагальненням багаторічних емпіричних даних та, як наслідок, рекомендаціями стосовно приблизного розподілу спеціальних засо-бів у структурі навантажень без розкриття внутрі-шніх закономірностей цієї структури (приблизний зміст макро-, мезо- та мікроциклів) [4].  Наступне питання анкети ставило метою з’я-сувати думку тренерів щодо розподілу засобів розвитку швидкісно-силових якостей в різні пері-оди річного циклу підготовки. Респондентам було запропоновано розташувати ряд найпоширені-ших тренувальних засобів, рекомендованих про-відними спортивними науковцями згідно ступе-ню їх значущості, окремо для підготовчого та зма-гального періодів. За даними ряду досліджень ці засоби мають високу ступінь кореляції із кінце-вим результатом у стрибках у висоту.  Відповіді респондентів на дане питання були найбільш суперечливими, але, одночасно, ряд за-собів тренери розподілили на певні місця за ран-гом значущості у означеному періоді переважною більшістю голосів. Аналізуючи відповіді респондентів щодо сту-пеню значущості запропонованих основних засо-бів швидкісно-силової підготовки у підготовчому періоді, слід зауважити, що на перше місце 61,5% опитуваних поставили багатократні стрибки та стрибкові вправи, на друге місце – засоби бігової підготовки (спеціальні вправи бігуна, пробігання відрізків, біг з бар’єрами та спеціальні вправи ба-р’єриста, і т. ін.) (25,6%).  З приводу третього місця за ступенем значу-щості думки тренерів розділилися. 35,6% респон-дентів вважають, що воно мусить належати впра-вам із обтяженням, що виконуються у швидкому темпі.  
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Така сама кількість респондентів (20,5%)  віддала третє місце іншому засобу – стрибкам у висоту із скороченого розбігу, а дещо менший від-соток поставив цю вправу на 4 (15,4%) та 5 (17,9%) місця. Спринтерський біг тренери також поставили на 4, 5, 6 місця (23,1%, 20,5%, 20,5% відповідно). Метання приладів незначної ваги відносна більшість респондентів поставила на 5 місце (25,6%). Найбільший розкид думок викликав такий засіб, як стрибок у висоту з повного розбігу. Одна-кова кількість респондентів (12,8%) вважає, що за ступенем значущості ця вправа мусить займати 4, 5, 7, 8 місця. І лише шостому місцю респонденти віддали незначну перевагу (17,9%). Характерно, що досить велика кількість опи-туваних тренерів (70,5%) висловилася за те, що вправи пліометричного характеру (зістрибування з підвищення з наступним відскоком та ін.), які рекомендовані в якості високоефективного засобу швидкісно-силової підготовки рядом фахівців, слід включати в тренувальний процес стрибунів 18–19 років, враховуючи індивідуальні можливості спортсмена.  Таке уявлення тренерів співпадає із думкою В. М. Платонова [7] про те, що у порівнянні із інши-ми засобами підготовки пліометричний метод є найбільш травмонебезпечним. Використовувати його, вважає автор, можуть лише добре підготов-лені спортсмени, що мають високий рівень макси-мальної та швидкої сили, гарну рухливість у сугло-бах, високі координаційні можливості. При розподілі засобів швидкісно-силової під-готовки за ступенем значущості у змагальному періоді респонденти виявили дещо меншу розбіж-ність думок. Так, перше та друге місця переважна біль-шість тренерів відвела стрибкам у висоту з повно-го розбігу (56,4%) та із скороченого розбігу (41%). На третє місце 38,5% респондентів поставили спринтерський біг. Четверте місце однакова кількість опитуваних (27,9%) віддала засобам бігової підготовки та ба-гатократним стрибкам і стрибковим вправам. П’я-те місце, за переважною більшістю думок (30,8%), посіли вправи із обтяженням, які виконуються у швидкому темпі.  Що стосується засобів бігової підготовки, то порівняно більша кількість опитуваних (23,1%) поставила їх на 6 місце за ступенем значущості. Метання приладів незначної ваги більшість тренерів вважає доречним використовувати як сьомий (23,1%) або п’ятий (17,9%) за рівнем зна-чущості засіб розвитку швидкісно-силових якос-тей юних стрибунів. 

Підсумовуючи відповіді вітчизняних тренерів на означене питання анкети, можна зробити на-ступні узагальнення: 
– з високим ступенем вірогідності можна стверджувати, що найбільш значущім для процесу швидкісно-силової підготовки стрибунів у висоту 18–19 років у підготов-чому періоді річного циклу є застосування багатократних стрибків та стрибкових вправ, а у змагальному періоді – стрибків у висоту з повного розбігу; 
– з дещо меншим ступенем вірогідності мож-на поставити у змагальному періоді на дру-ге місце стрибки із скороченого розбігу, на третє – спринтерський біг, а на п’яте – вправи з обтяженням, що виконуються у швидкому темпі; 
– досить високий відсоток тренерів вислови-вся проти застосування вправ пліометрич-ного характеру на протязі всього річного циклу підготовки юних стрибунів;  
– українські тренери не мають єдиної думки про ступінь значущості таких засобів швид-кісно-силової підготовки, як бігові та бар’є-рні вправи, вправи з обтяженням, стрибки у висоту з повного та скороченого розбігу, спринтерський біг, метання – у підготовчо-му періоді, і таких засобів, як багатократні стрибки та стрибкові вправи, метання, біго-ва підготовка, вправи з обтяженням – у змагальному періоді;  
– переважна більшість тренерів стрибунів застосовує у тренувальному процесі всі пе-релічені засоби швидкісно-силової підгото-вки, ряд тренерів вважає недоцільним за-стосування у підготовчому періоді вправ з обтяженням, стрибків у висоту з повного розбігу, а у змагальному періоді – багаток-ратних стрибків та стрибкових вправ. Узагальнюючи думки українських тренерів юних стрибунів про , можна зробити висновок, що на етапі спеціалізованої базової підготовки провід-ним є розвиток швидкісно-силових якостей.  1. Переважна більшість респондентів (82,1%) вва-жає доцільним при плануванні річних наванта-жень стрибунам 18–19 років 60% від загально-го обсягу підготовки відводити на спеціальну фізичну підготовку. 2. У відповідях респондентів можна простежити загальну тенденцію (76,9%) до збільшення обся-гу швидкісно-силового навантаження у підгото-вчі періоди і зменшення у змагальні. Тренери вважають доцільним варіант планування швид-кісно-силового навантаження, в якому на пер-ший підготовчий період припадає 30–35%, на другий підготовчий – 25–30%, а на змагальні – по 20% від загального річного обсягу швидкісно-силового навантаження. 3. Найбільш значущім для процесу швидкісно-силової підготовки стрибунів у висоту 18–19 років у підготовчому періоді річного циклу  
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переважна більшість українських тренерів юних стрибунів вважає застосування багаток-ратних стрибків та стрибкових вправ, а у зма-гальному періоді – стрибків у висоту з повного розбігу; 4. З дещо меншим ступенем вірогідності можна поставити у змагальному періоді на друге міс-це за значущістю стрибки із скороченого роз-бігу, на третє – спринтерський біг, а на п’яте – вправи з обтяженням, що виконуються у шви-дкому темпі; 5. Досить високий відсоток тренерів висловився за застосування вправ пліометричного харак-

теру на протязі всього річного циклу підготов-ки стрибунів 18–19 років;  6. Українські тренери не мають єдиної думки про ступінь значущості застосування ряду по-ширених засобів швидкісно-силової підготов-ки в різні періоди річного циклу; В процесі подальшої роботи планується дос-лідження інших сторін функціональної підготов-ки стрибунів у висоту 18–19 років і експеримен-тальна перевірка розподілу цих засобів за періо-дами річного циклу.  
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прыгунов в высоту в годичном макроцыкле 
Статья посвящена проблеме многофункцыональной подготовки студентов- прыгунов в высоту 18–

19 лет в годичном макроцыкле. Сегодня построение тренировочного процесса должно осуществляться 
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на основе объективных показателей в видах легкой атлетики, учитывая: уровень полового созревания, 
эмоциональное состояние, соревновательную активность, техническую подготовленность, специаль-
ные тесты оценки физического состояния и технической подготовленности. Рациональное построение 
тренировочного процесса легкоатлетов на этапах многолетней подготовки невозможно, если отсут-
ствует медицинское обследование каждого конкретного спортсмена. Роль и значение индивидуализа-
ции подготовки повышается на этапах углубленной специализации, и особенно на этапе максимальной 
реализации индивидуальных возможностей, когда адаптационные возможности спортсменов подхо-
дят к своим предельным значениям, а тренировочные нагрузки предъявляют предельно высокие требо-
вания к функциональных систем организма. Была предпринята попытка выявить наиболее распро-
страненные среди украинских тренеров варианты распределения объема скоростно-силовой нагрузки в 
течение годового цикла по периодам подготовки у прыгунов 18-19 лет и распределения средств в мак-
роцикле. 

Изложенный в статье материал базируется на изучении и анализе научной литературы и публика-
ций, которые посвящена этому вопросу, а также на результатах авторского исследования и анкетиро-
вания отечественных тренеров. В статье также рассматриваются варианты распределения скоро-
стно-силовой нагрузки по периодам годичного цикла, а также распределение средств развития скоро-
стно-силовых качеств в разные периоды годичного цикла подготовки. 

Статья может быть полезна тренерам спортивных школ, спортсменам, студентам и преподава-
телям профильных институтов. 

Ключевые  слова :  легкая атлетика, многофункциональная подготовка, прыжки в высоту, годич-
ный макроцикл, скоростно-силовая подготовка. 

 
Svetlana Biryuk, Nikolay Semerdzjan, Vlada Biryuk. Multifancton training of high jampers in one-

year macrocycle 
The article is devoted to the problem of multifanctonal training of students-jampers 18-19 years old in a one-

year macrocycle. Today, the construction of the training process should be based on objective indicators in the 
types of athletics, taking into account: the level of puberty, emotional state, competitive activity, technical readi-
ness, special tests to assess physical condition and technical readiness. Rational construction of the training proc-
ess of athletes at the stages of long-term training is impossible if there is no medical examination of each specific 
athlete. The role and importance of individualization of training is enhanced at the stages of advanced specializa-
tion, and especially at the stage of maximum realization of individual opportunities, when the adaptation capa-
bilities of athletes approach their limit values, and training loads place extremely high demands on the functional 
systems of the body. An attempt was made to identify the most common among Ukrainian trainers variants of the 
distribution of the speed-power load during the annual cycle by the periods of preparation in jumps 18-19 years 
and the distribution of funds in the macrocycle. 

The material presented in the article is based the study and analysis of scientific literature and publications 
that are devoted to this issue, as well as on the results of the author’s research and questionnairi of Ukrainian 
trainers.  

The questionnaire showed that Ukrainian trainers do not have a unanimous opinion on the degree of signifi-
cance of the use of a number of common means of speed-strength training in various periods of the annual cycle. 
Most Ukrainian coaches of young jumpers consider the use of multiple jumps and jumping exercises as the most 
significant for the process of speed-strength training of jumpers 18-19 years old in the preparatory period of the 
year cycle, and high jumps from full and medium run in the competitive period. With a slightly lesser degree of 
probability, it is possible to put in the competitive period second place in importance in jumping from a reduced 
run, in the third - sprinting, and in the fifth - weight training. 

The article can be useful to the trainers of sport schools, sportsmen, students and teachers of profile institutes. 
Keywords :  track-and-field, multifunction preparation, high jumps, one-year macrocycle, speed-power 

training. 
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Актуальність дослідження проблеми патріо-тичного виховання молоді в глобалізаційний вік визначається низкою викликів, які постали перед людством, а саме: переоцінка цінностей у свідомо-сті людей, соціальною ситуацією, що склалася у багатьох країнах світу, перетворення в політично-му і економічному житті.  Загальновизнано, що заклади освіти повинні виховувати патріотизм у молоді. Постає питання яке поняття патріотизму повинно стимулювати ці зусилля? Чи важливим є патріотизм для збере-ження національної єдності, стійкої прихильності до справедливих інституцій чи мотивації націо-нальної служби? Чи настільки великі небезпеки патріотизму, щоб затьмарити його потенційні переваги? Чи існує справді доброчесна форма пат-ріотизму, яку слід прагнути до розвитку суспільс-тва та школи?  В освітній сфері університету процес профе-сійної підготовки фахівців ґрунтується на враху-ванні вимог до кваліфікації та компетентностей, якими мають володіти випускники університету. Концепція Нової української школи визначила деякі складові моделі випускників загальноосвіт-нього навчального закладу. Одним із таких ком-понентів є патріотизм. Оскільки освітній заклад виховує у молоді патріотичні почуття, безперечно, що сучасні фа-хівці в освітній сфері самі повинні відповідати однаковим вимогам, тобто розвивати патріотичні почуття. У Наказі МОН № 641 від 16.06.15 року Про затвердження Концепції національно-патріо-

тичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомен-дацій щодо національно-патріотичного вихован-ня y загальноосвітніх навчальних закладах заува-жується, що інтеграційні процеси, що відбувають-ся в Україні, європоцентричність, пробудження громадянської і громадської ініціативи, виник-нення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, тради-цій і звичаїв українського народу. В сучасній педагогічній науці достатньо дослі-джено національно-патріотичне виховання (Ю. Бондаренко, М. Боришевський, О. Вишневсь-кий, Р. Захарченко, В. Кузь, Б. Цимбалістий, В. Янів, Ю. Ярема, О. Ярмоленко) та військово – патріотич-не виховання (М. Зубалій, В. Івашковський). Але наукові дослідження щодо вивчення зарубіжного досвіду з цієї проблеми представлені недостатньо.  Мета патріотичного виховання – формування громадянина-патріота України, який готовий са-мостійно будувати державу та забезпечувати її національну безпеку, знати її права та обов'язки, захищати її цивілізовані права, сприяти об’єднан-ню українського народу, громадянський мир і злагода в суспільстві, бути конкурентоспромож-ними, успішно реалізовувати себе в суспільстві як громадянин, сімейний чоловік, професіонал, носій української національної культури (Концепція національно-патріотичного виховання молоді, 2015 р.). 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВІК:  
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

У статті висвітлюється проблема патріотичного виховання молоді, формування як якостей патріо-
та своєї країни, так і формування особистості, яка має відповідати вимогам суспільства. Наводяться 
приклади зарубіжного досвіду патріотичного виховання в епоху глобалізацій них змін. Метою статті є 
представити сприйняття виховання до патріотизму в демократичних країнах у сучасному світі. Аналіз 
дослідницької проблеми починається з подання ключових термінів, таких як «патріотизм» та «виховання 
патріотизму». У статті представлені питання шкільних навчальних програм та їх аналіз. Приділяється 
особлива увага до формування країнах любові до батьківщини в інших країнах. У статті проаналізовано 
окремі елементи національних навчальних планів, що є основою патріотичного виховання. Метою стат-
ті є також швидке переосмислення науки та створення програм для навчання патріотизму. 

Ключові  слова :  патріотизм, патріотичне виховання, громадянські якості, громадянин, демокра-
тичні інститути. 
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Зарубіжні наукові дослідники підкреслюють, що у сучасному світі вищі навчальні заклади, які надають можливості для розвитку лідерського потенціалу своїх студентів, мають велике значен-ня у підготовці майбутніх керівників (Christensen, 2019, p. 5). У патріотичному вихованні в епоху глобаліза-цій них змін важливо зрозуміти, яку роль може відігравати виховання патріотизму у школах та вищих закладах освіти, як аспект громадянської освіти. Як приклад наведемо США. У Сполучених штатах патріотичне виховання можна знайти скрізь. Учні державних шкіл вітають державний прапор і щодня складають присягу на вірність сво-їй країні. Судова влада та соціальна еліта США під-тримують церемонію складання присяги. Звернемось до зарубіжного досвіду. Філософ Рендалл Керрен та історик Чарльз Дорн (Curren Randall, Dorn Charles) досліджуючи проблему вихо-вання патріотизму в школах Сполучених Штатів 
Америки протягом багатьох років, висвітлюють цілі, методи концепції виховання патріотизму. До-слідники пов’язують поняття патріотизму зі спра-ведливістю, освітою та «процвітанням» людини. Керрен і Дорн зазначають, що громадянське вихо-вання, організоване навколо трьох компонентів громадянської чесноти: інтелекту, дружби та ком-петентності, а також всеосяжної сприятливої шкі-льної громади, що сприяє розвитку доброчесної форми патріотизму, сумісної з громадянськими якостями, аргументованою власною думкою, гло-бальною справедливістю, відданістю демократич-ним інститутам та природному середовищу. Патрі-отичне виховання в епоху глобальної епохи підт-римує захист демократичних інститутів, оскільки формує розуміння патріотизму в контексті націо-налістичного, популістського та авторитарного рухів у Сполучених Штатах та Європі. Британський дослідник Єндрю Петерсон (Peterson Andrew) зазначає, що концепції патріоти-зму (на відміну від національної ідентичності) приділяється недостатньо уваги як в літературі, так і в дискурсі навколо освіти щодо ви в англійсь-ких школах. Прагнучи вирішити цю прогалину, тут робиться випадок на користь викладання та спри-яння патріотичній прихильності, що базується на змістовному понятті «громадянський патріотизм». Вчений робить спробу протистояти припущенню про те, що навчання патріотизму виходить за рам-ки цілей освіти та виховання якостей громадяни-на. Також приділяється увага дискусії щодо змісту навчальних програм та процесів, яки впливають на виховання патріотизму.  Розглянемо стратегію патріотичного вихован-ня у Республіці Польща. Приклад вирішення цієї проблеми в країні свідчить про актуальність патрі-

отичного та громадянського виховання. Проблеми сучасного світу та криза в освіті, з якими стикаєть-ся сучасна польська освіта, демонструють її зна-чення та важливість у новому світлі. На думку польського дослідника Ярослава Лушица (Jaroslaw Lusica), єдина стратегія, яка зробила б можливим виживання сучасної цивілізації та дозволила б уникнути катастроф – це розвиток, заснований на людських ресурсах, на потенціалі та творчості лю-дей, що складають суспільство. Людський капітал поновлюється не лише завдяки наступним поко-лінням, але й завдяки тому, що людина має здат-ність накопичувати та передавати знання та патрі-отичні цінності наступним поколінням. У цьому контексті особливо важливим аспек-том сучасної шкільної освіти є, з одного боку, фор-мування почуття власної національної ідентичнос-ті, захист усього, з чого складається Польща, вихо-вання у молоді відповідальності, поваги та любов до батьківщини, з іншого боку, прищеплювати мо-лодим людям радість до життя, почуття гордості за те, що є поляком, патріотом ХХІ століття. На думку дослідника сьогодні патріотизм на-самперед повинен бути застосований на практиці, а саме, уроки повинні проводитись у патріотично-му дусі, адже лише це призведе до формування патріотичного ставлення (Jaroslaw Lusica). У цьому процесі вчителі відіграють важливу роль. Вони не можуть обмежуватися лише кураторством або по-вчанням про патріотизм, але вони мають прагнути до ситуації, коли учні засвоюють патріотизм по-вільно і усвідомлено. Тому, перш за все, вплив су-часної польської освіти та вчителя на успішність освіти є неоціненним – словесний образ прикла-ду – наслідування – є важливішим, ніж слова. При-клад особистого життя в дусі патріотизму особли-во потрібен зараз, як ніколи раніше. Принцип про-стий: на прикладі патріотизму в освітньому прос-торі окреслюються можливості та межі навчання та виховання патріотизму (Jaroslaw Lusica). Варто зазначити, що національна навчальна програма з Директиви міністра національної осві-ти від 27 серпня 2012 р. визначає вищу мету вихо-вної роботи вчителя – підґрунтя, на якому базуєть-ся навчальна діяльність школи. Вона включає еле-менти, безпосередньо пов'язані з патріотичною та громадянською освітою, а саме (Jaroslaw Lusica): 
– пізнання спадщини національної культури через перспективу європейської культури; 
– зміцнення почуття культурної, історичної, етнічної та національної ідентичності; 
– пізнання спадщини національної культури через перспективу європейської культури; 
– зміцнення почуття культурної, історичної, етнічної та національної ідентичності; Отже, польська система освіти створює умови для патріотичного виховання молоді. 
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У цьому процесі вчителі відіграють важливу роль. Вони не можуть обмежуватися лише кура-торством або повчанням про патріотизм, але вони мають прагнути до ситуації, коли учні засвоюють патріотизм повільно і усвідомлено. Тому, перш за все, вплив сучасної польської освіти та вчителя на успішність освіти є неоціненним – словесний об-раз прикладу переслідування – наводить приклад, а не слова. Приклад особистого життя в дусі пат-ріотизму особливо потрібен зараз, як ніколи рані-ше. Принцип простий: на прикладі патріотизму в освітньому просторі окреслюються можливості та межі навчання та виховання патріотизму (Яніга, 2004, 223–224). Тоді здається, що цей принцип є, з одного боку, опосередкованою відповіддю на пи-тання, поставлені на початку статті, а з іншого – виражає досконалий прийом для виховання пат-ріотизму в сучасній польській освіті.  Патріотичне виховання молоді у Франції ґрунтується на демократичних цінностях. На по-чатку нового навчального року у Франції, кожен клас в країні вивішує французький прапор, пра-пор Європейського Союзу, слова гімну та фран-цузький девіз «Свобода, рівність, братство». Ця вимога випливає з мети, спрямованої на прищеп-лення патріотизму. Заклик вивішувати держав-ний прапор у кожному класі від дитячого садка до середньої школи запропонував законодавець Ерік 

Кіот (Éric Ciotti,) під час обговорення у Національ-ній Асамблеї законодавство про освіту. Асамблея прийняла пропозицію щодо французького прапо-ру, та прапору Європейського Союзу. Законодавці вказали на обов’язкову наяв-ність тексту гімну та національного девізу у кож-ному класі в державних та приватних закладах – від початкової до середньої школи. Отже, актуальність проблеми патріотичного виховання в демократичних країнах не викликає сумніву. Патріотичне виховання молоді є компле-ксною системною діяльністю органів державної влади, освітніх закладів, громадських організацій, сім’ї, яка формує у молоді високу патріотичну сві-домість, любов до Батьківщини, турботу про бла-го свого народу, готовності до виконання грома-дянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів. Представлений в цій статті аналіз вирішення проблеми лише частково показують розуміння концепції патріотизму та ставлення до її складо-вих. Подальше вивчення позитивного зарубіжно-го досвіду патріотичного виховання молоді у де-мократичних країнах дає можливість узагальнити особливості кожного з компонентів та зробити глибокий аналіз стану проблеми для подальшого удосконалення патріотичного виховання молоді в Україні.  

Валерій БУДАК  Патріотичне виховання молоді в глобалізаційний вік: зарубіжний досвід  

Список  використаних  джерел  1. Будак В.Д. Військово-патріотичне виховання як складова національно-патріотичного виховання молоді / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. № 4 (55), грудень 2016. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 396 с.  2. Концепція національно-патріотичного виховання молоді [дод. 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641] // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : єдине офіц. вид.  М-ва освіти і науки України. 2015. № 8. С. 87-95. 3. Олексюк О.Є. Психологія загальна : Курс лекцій : навч.-метод. посібник / О. Є. Олексюк. 2-ге вид., переробл. і доповн. Миколаїв : Іліон, 2017. 380 с. 4. Curren Randall, Dorn Charles (2018). Patriotic Education in a Global Age. Chicago, Il, USA: University of Chicago Press. 2018 5. Faycal Benhassain. In a Bid to Instill Patriotism in France, Flags and Anthem Now Required in Every Classroom. September 3, 2019 6. Електронний ресурс: https://www.cnsnews.com/news/article/fay-al-benhassain/bid-instill-patriotism-france-flags-and-anthems-required-every 7. Jaroslaw Lusica. The Reseption of Education for Patriotism in Contemporary Polish Education Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/324682662_the_reception_of_education_for_patriotism_in_contemporary_polish_edu cation 8. Patriotic Education in a Global Age (History and Philosophy of Education Series) Paperback – April 30, 2018 by Randall Cur-ren (Author), Charles Dorn (Author) 192 pages Режим доступу: https://philpapers.org/rec/dorpei-2 9. Peterson, Andrew. Civic patriotism as a legitimate aim of education for citizenship in England // Citizenship Teaching & Learning (Journal) Volume 8, Number 1, 5 December 2012, pp. 5-20(16) 
References 1. Budak V.D. Viiskovo-patriotychne vykhovannia yak skladova natsionalno-patriotychnoho vykhovannia molodi / Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky : zbirnyk naukovykh prats / za red. prof. Anatoliia Sytchenka. № 4 (55), hruden 2016. Mykolaiv : MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 396 s. 2. Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia molodi [dod. 2 do nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.06.2015 r. № 641] // Informatsiinyi zbirnyk ta komentari Ministerstva osvity i nauky Ukrainy : yedyne ofits. vyd. M-va osvity i nauky Ukrainy. 2015. № 8. S. 87-95. 3. Oleksiuk O.Ie. Psykholohiia zahalna : Kurs lektsii : navch.-metod. posibnyk / O. Ye. Oleksiuk. 2-he vyd., pererobl. i dopovn. Mykolaiv : Ilion, 2017. 380 s. 4. Curren Randall, Dorn Charles (2018). Patriotic Education in a Global Age. Chicago, Il, USA: University of Chicago Press. 2018 



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

Валерій БУДАК  Патріотичне виховання молоді в глобалізаційний вік: зарубіжний досвід  5. Faycal Benhassain. In a Bid to Instill Patriotism in France, Flags and Anthem Now Required in Every Classroom. September 3, 2019 Електронний ресурс: https://www.cnsnews.com/news/article/fay-al-benhassain/bid-instill-patriotism-france-flags-and-anthems-required-every 6. Jaroslaw Lusica. The reseption of education for patriotism in contemporary polish education Access mode: https://www.researchgate.net/publication/324682662_the_reception_of_education_for_patriotism_in_contemporary_polish_ education 7. Patriotic education in a global age (history and philosophy of education series) paperback – april 30, 2018 by randall cur-ren (author), charles dorn (author) 192 pages режим доступу: https://philpapers.org/rec/dorpei-2 8. Peterson, Andrew. Civic patriotism as a legitimate aim of education for citizenship in England // Citizenship Teaching & Learning (Journal) Volume 8, Number 1, 5 December 2012, pp. 5-20(16)  
Валерий Будак. Патриотическое воспитание молодежи в епоху глобализации: зарубежный 

опыт  
В статье рассматривается проблема патриотического воспитания молодежи, формирования как 

качеств патриота своей страны, так и формирования личности, которая должна соответствовать 
требованиям общества. Приводятся примеры зарубежного опыта патриотического воспитания в эпо-
ху глобализаций них изменений. Целью статьи является представить восприятие воспитание к пат-
риотизму в демократических странах в современном мире. Анализ исследовательской проблемы начи-
нается с представления ключевых терминов, таких как «патриотизм» и «воспитание патриотизма». 
В статье представлены вопросы школьных учебных программ и их анализ. Уделяется особое внимание к 
формированию странах любви к родине в других странах. В статье проанализированы отдельные эле-
менты национальных учебных планов, является основой патриотического воспитания. Целью статьи 
является также быстрое переосмысление науки и создание программ для обучения патриотизма. 

Ключевые  слова :  патриотизм, патриотическое воспитание, гражданские качества, гражданин, 
демократические институты.  

Valeriy Budak. Patriotic education of youth in the globalization age: foreign experience 
The aim of the article is to present a solution the the problem of patriotic education of young people, the for-

mation of both the qualities of a patriot in their country, and the formation of a personality that must meet the 
requirements of society. 

The purpose of patriotic education – formation of a citizen-patriot of Ukraine, who is ready to independently 
build the state and ensure its national security, to know its rights and obligations, to protect its civilized rights, to 
promote the unification of the Ukrainian people, civil peace and harmony in society, to be competitive to success-
fully realize themselves in society as a citizen, family man, professional, carrier of Ukrainian national culture. 

In the educational sphere of the university, the process of professional training of specialists is based on con-
sideration the requirements for qualification and competencies that the graduates of the university must possess. 
The concept of the New Ukrainian School has identified some constituent models of graduates of a comprehensive 
educational institution. One such component is patriotism. 

As the educational institution fosters patriotic feelings in young people, it is undisputed that modern educa-
tion professionals must themselves meet the same requirements, that is, develop patriotic feelings. 

Examples of foreign experience of patriotic education in the age of globalization change are given. The pur-
pose of this article is to present the perception of patriotism in democratic countries in the modern world. The 
analysis of the research problem begins with the introduction of key terms such as «patriotism» and «education of 
patriotism». The article presents the issues of school curricula and their analysis. Special attention is paid to the 
formation of countries of love for their homeland in other countries. The article analyzes some elements of na-
tional curricula that underlie patriotic education. The purpose of the article is also to quickly rethink of science 
and create programs for teaching patriotism. 

Keywords :  patriotism, patriotic education, civic qualities, citizen, democratic institutions.   
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ  
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У статті розкрито питання викладання німецької мови в умовах використання різних моделей дис-
танційного навчання. З’ясовано, що кажучи про моделі дистанційного навчання, автори вибирають різ-
ні підстави для їх класифікації. У статті розглянуто кілька різних підходів до виділення моделей диста-
нційного навчання. Докладно розглянуто і проаналізовано різні класифікації і типи моделей дистанцій-
ного навчання (інтеграція очної і дистанційної форм навчання, мережеве навчання: автономний курс 
дистанційного навчання; інформаційно-освітнє середовище (віртуальна кафедра, університет), кейс-
технології, відео конференції, інтерактивне телебачення. Проаналізовано можливості використання 
інноваційних технологій різних моделей дистанційного навчання при викладанні німецької мови. Розгля-
нуто також види взаємодії між студентом, викладачем і навчальними матеріалами. Популяризація 
дистанційного навчання сприяє проведення занять у режимі відео конференцій і трансляції, які можли-
ві ще поки що тільки в локальних мережах навчальних закладів. Для організації і впровадження деяких 
видів моделей дистанційного навчання при викладанні німецької мови можна використовувати наявне 
в Інтернеті програмне забезпечення, до якого є вільний доступ. Основними перевагами проведення аудіо- і 
відео конференцій та трансляцій є економія коштів на поїздки, організацію конференцій, семінарів. З’я-
совано, що дистанційне навчання не тільки знижує витрати на навчання, так як студенту не потрібно 
бути присутнім на заняттях, але і підвищує якість навчання за рахунок використання новітніх техно-
логій та електронних бібліотек. Але треба відмітити ряд недоліків – висока вартість обладнання, по-
треба у висококваліфікованому персоналі, лінія зв’язку з великою пропускною спроможністю. Найбільш 
важливим з недоліків є форма контролю набутих знань, тому що його результати не можуть бути 
стовідсотково вірними завдяки відсутності безпосереднього візуального контакту. Між тим, ми зазна-
чаємо, що дистанційна форма навчання є непоганою альтернативою за відсутністю інших варіантів. 

Ключові  слова :  дистанційне навчання, викладання німецької мови, моделі дистанційного навчан-
ня, інноваційні технології, інформаційні технології, мультимедійні лекції, тренінг-лекції, інтерактивні 
дискусії. 

Постановка проблеми. Розвиток дистанцій-ної форми навчання здатний послужити рушій-ною силою реформи вищої освіти в цілому. Підго-товка майбутніх фахівців до професійно-педагогічної діяльності має бути, передусім, спря-мована на розвиток уміння проектувати навчаль-но-виховний процес у загалі індивідуальний освітній маршрут для кожного з метою їх особис-того розвитку в ході освітньої-виховної діяльнос-ті. Сучасні соціальні та економічні умови демон-струють неспроможність принципу отримання освіти на все життя і диктують необхідність реа-лізації концепції «освіта через усе життя». Кра-щим рішенням задачі задоволення постійно змі-нюючихся освітніх потреб є організація дистан-ційного навчання. Такий підхід дозволяє різним представникам суспільства незалежно від їх соці-ального стану та місця проживання отримувати якісну освіту в кращих навчальних закладах. При цьому реалізується можливість обліку індивіду-альних особливостей і потреб студентів, адаптації процесу навчання до часового графіку людей, які суміщають навчання з роботою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізував літературу з проблеми дистанцій-ного навчання ми можемо відмітити, що, кажучи про моделі дистанційного навчання, автори виби-рають різні підстави для їх класифікації. Існує кілька різних підходів до виділення моделей дис-танційного навчання. Особлива увага у системі вищої освіти приділяється такій інноваційній тех-нології (заснованій на широкому застосуванні засобів мультімедіа), як дистанційне навчання, що детально розглянуто в дослідженнях науков-ців: Г. Весна, М. Гаврилов, О. Федорович, Д. Черні-левський, О. Шабанов [1; 3; 7]. Теоретичні основи використання віртуального навчального середо-вища опрацьовують: Г. Атанов, А. Бойченко, М. Вайндорф-Сисоєва, А. Гагарін, А. Гайдученко, П. Зарічний, Д. Калмиков, А. Луценко, І. Пустинні-кова, Д. Репкін, С. Титенко[5; 6; 7]. Проблемою використання новітніх інформа-ційних технологій займалися такі науковці, як Дж. Андервуд, О. Андрєєв, Є. Бєлова, А. Бернадсь-кий, В. Беспалько, В. Вороніна, П. Майер, В. Тихо-миров. Використання можливостей інтернету –  
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І. Захарова, Є. Полат, В. Попов; особливості спілку-вання «педагог – студент» дистанційного навчан-ня розглядали В. Баженова, П. Марков, С. Зінов’єв, А. Іванников, А. Мелюхін [2; 4; 10; 11]. 
Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми. Сучасні тренди у вищому світі, тобто тенден-ції в їх зміні, вказує на визнання дистанційного або віддаленого навчання одним з пріоритетних напрямків. Цей високотехнологічний метод на-вчання, зокрема німецькій мові, в умовах надлиш-ку інформації і брак часу при постійно зростаючих вимогах до якості засвоєння матеріалу заслуго-вує, на наш погляд, пильної уваги. Дистанційне навчання – це, по суті, широка категорія методів навчання, яка пропонує комбінацію різноманіт-них комунікаційних технологій, методик і коштів, що дозволяють викладачам і студентам спілкува-тися один з одним для передачі і отримання знань, не зв'язуючи їх в часі і просторі [1, 456]. Саме тому, що у вищих навчальних закладах ско-рочується кількість аудиторних годин, а кількість годин самостійної роботи збільшується, функція викладача як основного джерела інформації, втрачає свою актуальність. Викладач стає органі-затором, керівником та експертом самостійної роботи студента. Усе це потребує пошуку більш ефективних засобів навчання при викладанні ні-мецької мови. 
Мета дослідження – розглянути можливості використання інноваційних технологій різних моделей дистанційного навчання при викладанні німецької мови. 
Виклад основного матеріалу. Колектив ав-торів, під керівництвом Кулика виділяє наступні основні дві групи: безконтактні моделі (виключають очне спілкування викладача і студе-нтів) і контактні моделі (при періодичних особис-тих зустрічах викладача і студентів) [8, 262]. До безконтактних моделей відноситься мо-дель видаленого класу, що припускає роботу ви-кладача з групою географічно розкиданих по всьому світу студентів тільки через Інтернет, і модель самонавчання, що направляється, коли викладач виступає в ролі наставника декількох студентів, що навчаються самостійно, але: періо-дичні консультації за допомогою інтернет-комунікацій. До контактних моделей належить модель певного навчання, що поєднує традиційні форми спілкування викладача і студентів в ауди-торії з синхронними (у режимі реального часу) і асинхронними (із затримкою часу) контактами через глобальну комп'ютерну мережу. Проте перераховані моделі об'єднує повне або часткове проведення занять в так званому віртуальному повчальному середовищі, що вклю-

чає електронні учбові матеріали, а так само набір інструментів (в першу чергу (засобів спілкуван-ня), що дозволяють ефективно здійснювати вір-туальне спілкування викладача і студентів. Ви-кладання через Інтернет вимагає освоєння нових методичних принципів, що відрізняють дистан-ційні курси від традиційних. Узагальнимо най-більш важливі методичні принципи. У центрі освітнього процесу у віртуальному навчальному середовищі стоїть студент, це забез-печує найкраще формування різних компетенцій у студентів ВНЗ. Цей принцип подвійний. Для сту-дента він здійснюється таким чином: студент без-посередньо отримує інформацію і працює з нею, спілкується з колегами, викладачами, відчуваючи себе активним учасником подій у віртуальному середовищі. Для інструктора дистанційного курсу викладання супроводжується категоричною ви-могою (розгляд в якості центральної ланки на-вчального середовища студента (а не себе!). Клю-човий для викладача в дистанційній освіті явля-ється зміна ролі "мудреця на трибуні" на роль "провідника на узбіччі дороги". Тільки викладач робить навчання можливим: забезпечує джерела-ми інформації, спрямовує освітній процес, стиму-лює дискусії, задає параметри очікуваних резуль-татів. Він постійно "поруч" щодня відповідаючи на прислані по електронній пошті питання студе-нтів, репліки учасників електронних конференцій і тому подібне [6, 263]. Є. Полат виділяла шість моделей, що викорис-товують різні традиційні засоби і засоби нових інформаційних технологій, : Інтернет, телебачен-ня, відеозаписи, друкарські посібники і інше  [6, 80–82]. 
Модель 1. Навчання за типом екстернату. Навчання, орієнтоване на ВНЗ (екзаменаційні) вимоги, призначається для студентів, які з яки-хось причин не можуть відвідувати очні учбові заклади. Модель передбачає можливість консуль-тацій фахівців, тестування. Прообразом такої мо-делі можна вважати організований в 1836 р. Лон-донський університет, основним завданням якого в ті роки була допомога і проведення іспитів на отримання тих або інших атестатів, дипломів та ін. для учнів, студентів, що не відвідували звичай-ні учбові заклади. Це завдання збереглося і пони-ні. Нині для організації консультаційної допомоги використовуються засоби телекомунікацій, в пер-шу чергу електронна пошта. 
Модель 2. Університетське навчання (на базі 

одного університету). Це вже ціла система навчан-ня для студентів, які навчаються не очний (on-campus), а на відстані, дистанційно. Навчання про-водиться з широким використанням нових інфор-маційних технологій, включаючи комп'ютерні 
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телекомунікації (off-campus), аудіо- і відеоносії. Створюються інформаційно-освітні середовища окремих університетів, де студенти можуть отри-мувати величезний масив додаткової інформації до свого курсу. Такі програми для отримання різ-номанітних атестатів освіти розроблені в бага-тьох провідних університетах світу. Так, універси-тет Нового Південного Уельсу в Австралії прово-дить заочне і дистанційне навчання для 5000 сту-дентів, тоді як очний в нім навчаються 3000 сту-дентів. 
Модель 3. Навчання, засноване на співпраці 

декількох навчальних закладів. Співпраця декіль-кох освітніх організацій в підготовці програм дис-танційного навчання дозволяє зробити їх більш професіональними і менш дорогими. Подібна практика реалізована, наприклад, в міжуніверси-тетській телеосвітній програмі Кеприкон (CapricornInteruniversityTVeducationProgram,  1990), в розробці якої взяли участь університети Аргентини, Болівії, Бразилії, Чилі і Парагвая. Перс-пективна мета подібних програм (дати можли-вість будь-якому громадянинові країн співдруж-ності здобути будь-яку освіту на базі коледжів, що функціонують в країнах співдружності, і універси-тетів, не покидаючи своєї країни, свого будинку. 
Модель 4. Навчання в спеціалізованих освітніх 

установах. Спеціально створені для цілей дистан-ційного навчання освітні установи орієнтовані на розробку мультимедійних курсів. У їх компетен-цію входять також оцінка знань і атестація студе-нтів. Найбільшою подібною установою є Відкри-тий університет в Лондоні (Великобританія), на базі якого останніми роками дистанційно прохо-дять навчання велике число студентів не лише з Великобританії, але і з багатьох країн співдружно-сті. У США прикладом такого університету може служити Національний технологічний універси-тет (штат Колорадо), який готує студентів по різ-них інженерних спеціальностях спільно з 40 інже-нерними коледжами. У 1991 р. університет об'єд-нав ці 40 коледжів телекомунікаційною мережею дистанційного навчання при щонайтіснішій спів-праці з урядом штату, сферою бізнесу. Плата за навчання здійснюється цілком тими організація-ми, фірмами, де працюють їх студенти. 
Модель 5. Автономні навчальні системи. На-вчання у рамках подібних систем ведеться цілком за допомогою Інтернету, ТБ або радіопрограм, а також додаткових посібників. Подібна модель дистанційного навчання широко поширена в уні-верситетах США. Проте сюди ж часто підключа-ють і програми самоосвіти. 
Модель 6. Неформальне, інтегроване дистан-

ційне навчання на основі мультимедійних програм. Це також програми самоосвіти при нагоді консу-

льтацій. Вони орієнтовані на навчання дорослої аудиторії, тих людей, які з якихось причин не змо-гли закінчити шкільну освіту. Подібні проекти можуть як частина офіційної освітньої програми бути інтегрованими в цю програму (приклади таких програм існують в Колумбії), або спеціаль-но орієнтованими на певну освітню мету (наприклад, Британська програма письменності), або спеціально націленими на профілактичні про-грами здоров'я, як, наприклад, програми для кра-їн, що розвиваються. Останніми роками там, де є можливість, у рамках подібних моделей все шир-ше використовуються інформаційно-освітні сере-довища, як регіональні, так і міжнародні. Судячи по описаних вище моделях, які функці-онують останніми роками, основні цілі усіх моде-лей освіти на відстані можна звести до наступних: 
– Дати можливість студентам удосконалюва-ти, поповнювати свої знання в різних обла-стях у рамках діючих освітніх програм. 
– Дати кваліфікаційний документ на основі результатів відповідних іспитів екстер-нат). 
– Дати якісну освіту по різних напрямах ВНЗ програм. При цьому використовуються як програми окремих ВНЗ, де практикуються очні, заочні і дис-танційні форми навчання, програми між універси-тетські, розроблені і використовувані спільно де-кількома освітніми установами, підтримувані уря-довими і діловими кругами, так і автономні про-грами, що розробляються для самостійного вико-ристання студентами з певних напрямів. Проте, про дистанційну форму навчання можна говорити тільки в тих випадках, коли передбачається мож-ливість інтерактивності на основі не лише відпо-відних засобів навчання, але і контактів з викла-дачами, іншими студентами [4]. Існують також інші моделі організації на-вчального процесу, що дозволяють більш повно, реалізувати можливості Інтернет-технологій [7, 25–33]: 1. Інтеграція очної і дистанційної форм навчан-ня, дуже перспективна щодо ширшого викори-стання студентського компонента, навчання по індивідуальних програмах, яке останнім часом усе більш широко поширюється у ВНЗ. Таким чином, можливості інтеграції очної і дистанційної форм навчання досить перспек-тивні, хоча і вимагають певних організаційних і адміністративних рішень. 2. Мережеве навчання: а) автономний курс дис-танційного навчання; б) інформаційно-освітнє середовище (віртуальна кафедра, універси-тет). Мережеве навчання потрібне для тих ви-падків, коли виникають складнощі з якісним забезпеченням студентів очними формами навчання (для дітей-інвалідів, для дітей  
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Крайньої Півночі і сільської місцевості, а та-кож для студентів і дорослого населення, ба-жаючих підвищити свій професійний рівень, змінити професію і так далі). В цьому випадку створюються спеціальні, автономні курси дис-танційного навчання, т. е. по окремих учбових предметах, розділах або темах програми, або цілі віртуальні кафедри, університети. Автоно-мні курси більше призначені для оволодіння окремим учбовим предметом, поглиблення знань по цьому предмету або ліквідації пропу-сків в знаннях. 3. Кейс-технології. Кейс-технологія (від англ. case), полягає в наданні такими, що навчають-ся інформаційних освітніх ресурсів і виді набо-ру спеціалізованих навчально-методичних комплексів, призначених для самостійного вивчення і використання в них різних носіїв інформації. 4. Відеоконференції, інтерактивне телебачення (Two-way TV). Модель, при якій основою дис-танційного навчання є відеоконференція або інтерактивне телебачення: 1) класична модель навчання – робота студентів з одним Інтернет-пакетом здійснюється в ході одного сеансу навчання; 2) модель проектного навчання, студенти вико-нують один або декілька проектів.; 3) модель диференційованого навчання, індиві-дуальний режим роботи, використовуючи для кожного зі студентів різні методи, матері-ал і засоби залежно від процесу і результату виконання студентом завдань і результатів особистої взаємодії за допомогою Інтернет; 4) модель навчання в режимі "лекція-семінар"; 5) екстернат, він припускає, що студент вивчає зміст профільного курсу самостійно, без спіл-кування з мережевим викладачем і педагогом-куратором. У рамках цієї моделі проводиться тільки підсумковий контроль знань студентів; 6) змішана модель навчання. У усіх розглянутих моделях можлива індиві-дуальна або колективна взаємодія студентів один з одним, з мережевим викладачем і педагогом-куратором (під час проведення заняття, виконан-ня проекту, в процесі самостійної роботи з учбо-вим змістом. 
Висновки і пропозиції. У результаті аналізу науково-педагогічної літератури, на основі влас-ного практичного досвіду виявлено, що питанням підготовки студентів до діяльності щодо створен-ня системи дистанційної освіти (СДО) сьогодні тільки починають приділяти увагу. Система на-вчання студентів за створеною СДО науково не обґрунтована і, отже, остаточно не сформована. Перспективи втілення дистанційних технологій у систему вищої освіти такі: створити потенціал у галузі обміну навчальною і науковою інформаці-

єю; розширити можливості навчання педагогів за допомогою надання доступу до матеріалів і на-вчальних систем найрізноманітнішого змісту на основі інформаційних, комп’ютерних, віртуальних технологій, а також створювати і застосовувати накопичення, зберігання і передачі інформації. Підсумовуючи різні підходи до розуміння ди-станційного навчання, можна виділити загальні риси, характерні для даного явища. Це сукупність інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) забезпечують доставку студентам основно-го обсягу досліджуваного матеріалу; інтерактив-не взаємодія студентів і викладачів на всіх етапах навчання; надання студентам можливості, як са-мостійної роботи, так і роботи під керівництвом викладача по освоєнню матеріалу в процесі на-вчання. Підсумовуючи все вище сказане, можна дода-ти, що до очевидних плюсів дистанційного на-вчання при викладанні німецької мови можна віднести: створення єдиного освітнього середови-ща; реалізацію концепції особистісно-орієнтованої моделі навчання через індивідуальні та персоналізовані траєкторії навчання студентів; реалізацію зворотного зв'язку між викладачем і студентом; доступність; мобільність; технологіч-ність; соціальну рівність, партнерство і ін. [1]. Мі-нуси такі: по-перше, це чисто технічні питання, пов'язані зі слабкою технічною оснащеністю і об-меженістю доступу до мережі Інтернет. Низький рівень комп'ютерних знань студентів і виклада-чів, які звикли використовувати мережу Інтернет тільки для спілкування в соціальних мережах, може стати ще однією перешкодою для ефектив-ного навчання он-лайн. Відсутність мотивації і психологічної готовності деяких студентів до са-мостійного навчання без прямого контролю з бо-ку викладачів робить практично неможливою індивідуальну роботу з пропонованими мереже-вими ресурсами і завданнями. Сюди ж можна від-нести проблему самоорганізації і тайм-менеджменту в відсутність очного спілкування між суб'єктами навчального процесу. Для бага-тьох студентів в таких умовах втрачається дух суперництва, втрачається можливість обміну дос-відом і знаннями. Є також протиріччя між потре-бою в прискореному розвитку системи дистанцій-ного навчання і відсутністю фахівців, які, власне, і покликані розвивати цю систему. До теперішньо-го часу гостро стоїть питання комплексної підго-товки координаторів для цілей дистанційного навчання. Відчутні прогалини і в роботі служб адміністрування, планування моніторингу курсів дистанційного навчання та ін. Зауважимо, що при всіх плюсах і мінусах дистанційне навчання є ме-тодом досить гнучким і легко реалізується навіть в рамках освітніх установ. 
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Наталья Булгару. Технология преподавания немецкого языка в условиях использования раз-

личных моделей дистанционного обучения 
В статье раскрыты вопросы преподавания немецкого языка в условиях использования различных 

моделей дистанционного обучения. Выяснено, что говоря о модели дистанционного обучения, авторы 
выбирают различные основания для их классификации. В статье рассмотрено несколько различных 
подходов к выделению моделей дистанционного обучения. Подробно рассмотрены и проанализированы 
различные классификации и типы моделей дистанционного обучения, интеграция очной и дистанцион-
ной форм обучения, сетевое обучение: автономный курс дистанционного обучения, информационно-
образовательная среда (виртуальная кафедра, университет), кейс-технологии, видеоконференции, ин-
терактивное телевидение. Проанализированы возможности использования инновационных техноло-
гий различных моделей дистанционного обучения при преподавании немецкого языка. Рассмотрены 
также виды взаимодействия между студентом, преподавателем и учебными материалами. Популяри-
зация дистанционного обучения способствует проведение занятий в режиме видеоконференций и 
трансляции, которые возможны еще пока только в локальных сетях учебных заведений. Для организа-
ции и внедрения некоторых видов моделей дистанционного обучения при преподавании немецкого языка 
можно использовать имеющееся в Интернете программное обеспечение, к которому свободный доступ. 
Основными преимуществами проведения аудио- и видеоконференций, трансляций является экономия 
средств на поездки, организацию конференций, семинаров. Установлено, что дистанционное обучение 
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не только снижает затраты на обучение, так как студенту не нужно присутствовать на занятиях, 
но также оно повышает качество обучения за счет использования новейших технологий и электрон-
ных библиотек. К сожалению надо отметить ряд недостатков – высокая стоимость оборудования, 
потребность в высококвалифицированном персонале, линия связи с большой пропускной способностью. 
Наиболее важным из недостатков является форма контроля приобретенных знаний, так как его ре-
зультаты не могут быть полностью верными из-за отсутствия непосредственного визуального кон-
такта. Между тем, мы отмечаем, что дистанционная форма обучения является неплохой альтерна-
тивой при отсутствии других вариантов. 

Ключевые  слова :  дистанционное обучение, преподавание немецкого языка, модели дистанцион-
ного обучения, инновационные технологии, информационные технологии, мультимедийные лекции, 
тренинг-лекции, интерактивные дискуссии. 

 
Nataliia Bulharu. German language teaching technology in the context of different models of dis-

tance learning 
The article reveals questions of teaching German language using various distance learning models. It turned 

out that when talking about the distance learning model, the authors choose various grounds for their classifica-
tion.. The several different approaches to highlighting distance learning models in the article are discussed. Vari-
ous classifications and types of distance learning models are examined and analyzed in detail (integration of full-
time and distance learning, online learning: an autonomous distance learning course; educational information 
environment (virtual department, university), case technology, video conferencing, interactive television. The pos-
sibilities of using innovative technologies of various distance learning models in the German language teaching 
are analyzed. The cooperation types between the student, teacher and teaching materials are also considered. The 
popularization of distance learning contributes to conducting classes in the mode of video conferencing and 
broadcasting, which are still possible only in the local networks of educational institutions. To organize and im-
plement some types of distance learning models in German language teaching software available on the Internet 
that can be freely accessed can be used. Themain advantages of audio and video conferencing, broadcasting are 
saving money on travel, organizing conferences, seminars. It turned out that distance learning not only reduces 
training costs as a student doesn’t need to attend classes but also improves the quality of training through the use 
of the latest technologies and electronic libraries. But it should be noted some disadvantages – the high cost of 
equipment, the need to have highly qualified staff and the high bandwidth communication line. The most impor-
tant of the disadvantages is the form of control of acquired knowledge since its results can’t be completely true 
due to the lack of direct visual contact. Meanwhile we note that distance learning is a good alternative in the ab-
sence of other options. 

Key  words :  distance learning, German language teaching, models of distance learning, innovative tech-
nologies, information technologies, multimedia lectures, training lectures, interactive discussions. 
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СУТНІСТЬ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

В статті визначено актуальність проблеми формування вокально-виконавського досвіду майбут-
ніх вчителів музичного мистецтва. Проведено ретроспективний аналіз поняття «досвід» у філософсь-
кому, психолого-педагогічному аспектах. Розглянуто поняття «вокальне виконавство». Встановлено 
комплексний характер феномену «вокально-виконавський досвід» студентів факультетів мистецтв 
педагогічних університетів. Сформульовано авторське уточнення визначення сутності поняття 
«вокально-виконавський досвід майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Ключові  слова :  вокально-виконавський досвід, майбутній вчитель музичного мистецтва, філо-
софський аспект, психолого-педагогічний аспект, вокальне виконавство, комплексний підхід. Сучасні тренди переведення мистецької осві-ти всіх рівнів в Україні та Китаї «на рейки» компе-тентнісного підходу, які підтримуються суспільст-вами обох країн протягом досить тривалого часу (з другої половини 90-х років минулого століття), вимагають формування такої особистості вчителя музичного мистецтва, який не просто володів би певною сукупністю знань у галузі музичної педа-гогіки та виконавства, а був би спроможний одра-зу після закінчення музично-педагогічного ВНЗ компетентно провадити фахову діяльність. Ком-петентне й якісне провадження фахової діяльнос-ті є можливим лише за умови наявності у молодо-го фахівця-музиканта практичного досвіду робо-ти в закладах повної середньої освіти.  Оскільки сучасний урок мистецтва є завжди комбінованим, то практичний досвід фахової ді-яльності має бути накопичений, у першу чергу, у галузі вокально-хорової роботи, а також у галузі організації слухання творів музичного мистецтва, розвитку в учнів музично-творчих здібностей то-що. Характерним для всіх наведених вище різно-видів діяльності вчителя музичного мистецтва є те, що і якісна вокально-хорова робота, і належна організація слухання творів музичного мистецтва, і ефективний розвиток в учнів музично-творчих здібностей потребують накопиченого досвіду во-кально-виконавської діяльності. Адже практичне провадження цих різновидів фахової діяльності є неможливим без особистого показу вчителем му-зичного мистецтва вокальних творів у повному обсязі (під час ознайомлення дітей із піснею, під час демонстрації у процесі слухання тощо) або їх фрагментів (під час відпрацювання чистоти інто-нування, роботи над ритмом, текстом вокального або вокально-хорового твору тощо).  

Слід зауважити, що повноцінне набуття прак-тичного досвіду фахової діяльності студентами факультетів мистецтв педагогічних університетів загалом і вокально-виконавської діяльності зок-рема можливе лише у тому випадку, якщо прак-тична вокально-виконавська діяльність буде «вмонтованою» у процес фахового навчання як невід’ємний і засадничий його сегмент. Отже пе-дагогічна проблематика формування вокально-виконавського досвіду була, є і буде актуальною, оскільки означений досвід є необхідним для ефе-ктивної урочної і позаурочної роботи майбутньо-го вчителя музичного мистецтва. З огляду на вищезазначене, метою даної статті є визначення сутності феномену вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музич-ного мистецтва.  Зміст поняття «досвід людини» у загальному розумінні був розглянутий і встановлений філо-софами й психологами минулих епох, зокрема українськими. Традиції української філософської школи закладені, починаючи ще з 17 століття, блискучою плеядою філософів-просвітників Киє-во-Могилянської академії, до яких належать Л. Баранович, І. Галятовський, І. Гізель, Г. Конись-кий, Й. Кононович-Горбацький, П. Могила, Ф. Про-копович, Д. Ростовський, Ст. Яворський та ін. Не-зважаючи на приналежність до вищої православ-ної ієрархії, ці філософи у контексті раціоналізму опрацьовували проблеми натурфілософії, які тор-кались, у тому числі, проблематики досвіду особи-стості, зокрема, у зв’язку із актуалізацією інтересу до пізнання людини, її мислення, її ролі в творен-ні оточуючого світу, у пізнанні Всесвіту, природ-них процесів тощо. Г. Сковорода, П. Юркевич, які продовжили й розвинули філософську науку  
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просвітництва, визначали досвід особистості та-кож з позицій раціоналізму в якості основи люд-ського пізнання, критерієм істинності якого є ре-тельність проведеного мисленого аналізу [1]. Ф. Бекон, Дж. Берклі, Г. Гегель Г. Гельвецій, Т. Гоббс, Е. Гуссерль, Р. Декарт, Д. Дідро, І. Кант, Г. Лейбніц, Дж. Локк, Б.Спіноза, Й. Фіхте, Ф. Шел-лінґ, Д. Юм та ін., розглядаючи поняття «досвід» особистості у філософському аспекті, визначали цей феномен як важливий фактор пізнання світу (представники сенсуалізму); як результат експе-рименту щодо споглядання оточуючої дійсності, що відображується у мисленні (представники ем-піризму); як джерело людських знань і умінь, в тому числі, й наукового знання (представники раціоналізму); як здатність людини до саморозу-міння шляхом осягнення первинного в собі й у реальній дійсності (представники німецької кла-сичної філософії) тощо [6]. Зокрема, М.Мінаков, аналізуючи поняття «досвід» на базі здобутків трансцендентальної німецької філософії, зазначає про значний поштовх у розвитку історії цього по-няття, який починається із застосування під час його аналізу методологічно-рефлексивних, мета-теоретичних підходів [4]. Починаючи з ХХ століття, інтерес філософів до феномену досвіду людини особливо проявився у наукових працях філософів – представників фі-лософської течії прагматизму. Так, Ч. Пірс зазна-чав, що «… «внесення розуму» в ірраціональну дійсність відбувається через практичний досвід суб’єкта, даючи змогу встановлювати умови вери-фікації (перевірки суджень), раціоналізувати світ і тим самим повідомляти йому статус реальнос-ті» [1, 515]. У.Джеймс – представник «радикаль-ного емпіризму» – створює вчення про універ-сальність досвіду, завдяки якому особистість має змогу до виявлення власної свободи, необмеженої творчості, експериментальної діяльності тощо. Психологічний аспект дослідження поняття «досвід», представлений В. Вундтом, Н. Ланге, Дж. Дьюї, Дж. Мідом, К. Роджерсом та ін., предста-вляє це поняття як одне з джерел особистісної активності, яке акумулює процес «переробки» незнайомих об’єктів оточуючого світу у знайомі, формує для особистості певну скарбничку знань і умінь. Сучасні українські психологи й педагоги і за-раз продовжують розробляти проблематику дос-віду особистості. Л.Солонько наполягає на синес-тезійному характері досвіду особистості, зазнача-ючи, що «…його перебіг супроводжується активі-зацією всіх модальностей сприйняття. Пережива-ючи цей досвід, людина одночасно чує, бачить, відчуває запах, відчуває на кінестетичному рівні значення тих інтуїцій, які дані їй у досвіді» [7, 58]. 

Педагогічний аспект осмислення досвіду, представлений С.Гончаренком, окреслює це по-няття як «сукупність одержаних на практиці умінь, навичок і прийомів виховання і навчання», а також як «…результат творчого пошуку…, який відкриває нові педагогічні факти, створює …педагогічні цінності, або… істотно модифікує … навчання і виховання…»[2, 140]. На важливості проблеми формування досвіду вокально-виконавської, музично-творчої діяльно-сті майбутніх учителів музики наполягали прові-дні вітчизняні та зарубіжні педагоги-вокалісти та науковці – музикознавці, методисти музичного навчання та виховання, серед яких В. Антонюк, Д. Аспелунд, Л. Бонфельд, А. Дмитрієв, Д. Євтушен-ко, Т. Завадська, А. Зданович, А. Козир, Л. Куненко, О. Микиша, О. Менабені, П. Органов, Г. Падалка, Є. Проворова, О. Рудницька, Г. Стулова, Т. Ткачен-ко, О. Хоружа, В. Шульгіна, О. Щолокова, С. Юдін, Р. Юссон, Б. Яворський та ін.  Перехід до подальшого дослідження поняття «вокально-виконавський досвід» майбутніх учи-телів музичного мистецтва вимагає з’ясування сутності вокального виконавства. Енциклопедич-не трактування цього поняття окреслює його в якості різновиду вокального мистецтва, яке «…базується на майстерному володінні співацьким голосом. Вокальне виконавство буває сольним …, ансамблевим …, хоровим… . Вокальне виконавст-во широко використовується в концертно-естрадній практиці і в театрі (опері, опереті, му-зичній драмі, музичній комедії тощо) [5, 830]. Ми розуміємо вокальне виконавство як творчий про-цес, детермінований часовими межами відтворен-ня вокального твору засобами вокальної майстер-ності, причому головним інструментом вокально-го виконавства є співацький голос.  В. Крицький зазначає про важливість форму-вання досвіду музичного виконання у контексті загального музичного розвитку студентів: «… у процесі музично-виконавської підготовки спеці-альні знання, уміння та навички формуються опо-середковано-побіжно, а художньо-творчий розви-ток відбувається в ході накопичення музично-виконавського досвіду…»[5, 200]. Вокально-виконавський досвід студентів фа-культетів мистецтв педагогічних університетів формується переважно у процесі вокального та вокально-хорового навчання. Накопичення во-кально-виконавського досвіду відбувається не тільки безпосередньо під час прилюдної вокально-виконавської діяльності, що здійснюється особис-то студентами на концертах, конкурсах, екзаме-нах, заліках з «Постановки голосу», на уроках мис-тецтва в закладах повної середньої освіти, під час індивідуальних та групових занять з вокальних та вокально-хорових навчальних дисциплін тощо. 
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Накопичення вокально-виконавського досві-ду відбувається також опосередковано під час прослуховування, сприймання та оцінювання ре-зультатів вокально-виконавської діяльності ко-лег-студентів, викладачів, артистів-вокалістів. Г.Нірман вказує на тісний зв’язок між набуттям досвіду у галузі виконання музичних творів і му-зичним сприйманням, естетичним переживанням, музичним вправлянням та ін. [8]. Не менш важливим для формування вокаль-но-виконавського досвіду майбутніх учителів му-зичного мистецтва є детальний, об’єктивний реф-лексивний аналіз успіхів і невдач власної вокаль-но-виконавської діяльності. Такий аналіз має про-водитись на системній основі одразу ж після кож-ного прилюдного виступу разом із викладачем. Причому бажано зосередитися не тільки на конс-татації успіхів та невдач, а й на причинно-наслідкових зв’язках, які призвели до тих чи ін-ших результатів вокального виконання, а голов-не – на нагальному виправленні недоліків. Таким чином, доцільним є саме комплексний підхід до формування в студентів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів вокально-виконавського досвіду, що поєднує практичну вокально-виконавську діяльність, прослуховуван-ня, сприймання та оцінювання результатів во-кально-виконавської діяльності інших вокалістів, а також детальний рефлексивний аналіз успіхів і невдач власної вокально-виконавської діяльності із подальшим корегуванням допущених помилок. З огляду на вищезазначене, проведений рет-роспективний розгляд поняття «досвід», здійсне-ний у філософському, психолого-педагогічному аспектах, а також у контексті вокального вико-навства, дозволив нам розробити авторське уточ-нення сутності поняття «вокально-виконавський досвід» як особистісно-фахової характеристики майбутнього вчителя музичного мистецтва, що синтезує знання, уміння й навички у царині во-кального виконавства, здатність до оцінювання й рефлексивного аналізу результатів як власної вокально-виконавської діяльності, так і концерт-них виступів інших вокалістів, а такожспромож-ність щодо врахування й корегування допущених помилок. 
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Мін ГАО  Сутність вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва 
Гао Мин. Сущность вокально-исполнительского опыта будущих учителей музыкального ис-

кусства 
В статье определена актуальность проблемы формирования вокально-исполнительского опыта 

будущих учителей музыкального искусства.Проведен ретроспективный анализ понятия «опыт» в фи-
лософском, психолого-педагогическом аспектах. Рассмотрено понятие «вокальное исполнительство». 
Установлен комплексный характер феномена «вокально-исполнительский опыт» студентов факуль-
тетов искусств педагогических университетов. Сформулировано авторское уточнение сущности поня-
тия «вокально-исполнительский опыт» будущих учителей музыкального искусства. 

Ключевые  слова :  вокально-исполнительский опыт, будущий учитель музыкального искусства, 
философский аспект, психолого-педагогический аспект, вокальное исполнительство, комплексный под-
ход. 

 
Gao Ming. The essence of the vocal performance experience of future teachers of musical art 
The article deals with the urgency of the problem of formation of vocal and performing experience of future 

teachers of music art. A retrospective analysis of the concept of "experience" in the philosophical, psychological 
and pedagogical aspects was conducted. The concept of "vocal performance" is considered. The complex charac-
ter of the phenomenon of "vocal and performing experience" of students of the faculties of arts of pedagogical 
universities is established. The author clarifies the definition of the essence of the concept of "vocal and perform-
ing experience of future teachers of music art. As the modern art lesson is always combined, the practical experi-
ence of professional activity should be gained, first of all, in the field of vocal and choral work, as well as in the 
field of organization of listening to works of musical art, development of students' musical and creative abilities, 
etc. Characteristic of all the above varieties of activity of the teacher of music art is that both high-quality vocal 
and choral work, and the proper organization of listening to works of musical art, and effective development of 
the students of musical and creative abilities require the accumulated experience of vocal and performance. After 
all, the practical implementation of these types of professional activity is impossible without personally showing 
the teacher of music of vocal works in full (during acquaintance with children during a song, during demonstra-
tion in the process of listening, etc.) or their fragments (during working out the purity of intonation, work on 
rhythm, text of vocal or vocal-choral work, etc.). A retrospective review of the concept of "experience", carried out 
in the philosophical, psychological and pedagogical aspects, as well as in the context of vocal performance, al-
lowed us to develop the author's clarification of the essence of the concept of "vocal and performing experience" 
as a personal and professional characteristic of the future teacher of the art of synthesizing music , the ability and 
skills in the field of vocal performance, the ability to evaluate and reflectively analyze the results of both his own 
vocal performance and concert performances other singers, and the ability to incorporate and correction of er-
rors. 

Keywords :  vocal-performing experience, future teacher of music art, philosophical aspect, psychological-
pedagogical aspect, vocal performance, complex approach. 
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ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ  

ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
У статті схарактеризовано змістовий аспект методичної підготовки майбутніх учителів україн-

ської мови і літератури до реалізації компетентнісного підходу. Обґрунтовано необхідність оновлення 
змісту дисципліни «Методика навчання української мови», що забезпечує основу методичної підготовки 
студентів. З’ясовано, що до вишівських методик доцільно ввести базові поняття компетентнісного 
підходу: «компетенція», «компетентність», «предметна компетентність», «ключові компетентності» 
тощо. Відзначено необхідність розроблення психодидактичних засад формування ключових і предмет-
них компетентностей суб’єктів освітнього процесу з огляду на психологізацію сучасного освітнього 
процесу. Схарактеризовано психодидактичні принципи, що увиразнюють суть особистісно орієнтовано-
го навчання, компетентнісного й діяльнісного підходів. Акцентовано на необхідності ознайомлення май-
бутніх учителів-словесників з відомостями про особливості взаємозв’язку процесів цілевизначення, ціле-
спрямованості і цілереалізації, сутнісними характеристиками цілевизначення уроку української мови. 
Доведено доцільність ознайомлення майбутніх учителів із методами, спрямованими на розвиток в уч-
нів здібностей мислити, формування в них ключових і предметної компетентностей. Виокремлено зміс-
тову й діяльнісну мету компетентнісно орієнтованого уроку української мови. 

Ключові  слова :  методична підготовка, оновлення змісту, компетентнісний підхід, компетентні-
сно орієнтований урок, освітній процес. 

Олена ГОРОШКІНА · Оновлення змісту методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до реалізації компетентнісного підходу 

Сучасні суспільні виклики, динамічний харак-тер інформатизації середовища, глобалізаційні процеси зумовлюють зміну освітньої системи, оскільки пріоритетність здобування міцних знань не забезпечує формування таких якостей особис-тості, як інноваційність, ініціативність, гнучкість, креативність тощо. Суспільство потребує соціаль-но активного громадянина-патріота своєї держа-ви, який володіє ключовими й предметними ком-петентностями та здатний до саморозвитку. На це й спрямований компетентнісний підхід, що став провідним напрямом розвитку світової освітньої практики, основою модернізації освіти в Україні.  Необхідність упровадження компетентнісно-го підходу обґрунтовано в працях зарубіжних дос-лідників В. Болотова, А. Вербицького, Дж. Равена, Г. Селевка, Е. Тоффлера, Р. Хайгерті, А. Хуторсь-кого та ін. Педагогічні засади реалізації компетен-тнісного підходу в Україні визначено в студіях О. Локшиної, О. Ляшенка, О. Овчарук, О. Топузова, В. Химинця та інших науковців.  Лінгводидактичні основи реалізації компете-нтнісного підходу в закладах середньої освіти розробляють Н. Бондаренко, Н. Голуб, Т. Груба, О. Караман, С. Караман, О. Кулик, В. Нищета, В. Новосьолова, С. Омельчук, М. Пентилюк, Л. Попова та ін., у закладах вищої освіти – З. Бакум, К. Климова, О. Копусь, О. Кучерук, А. Нікітіна, Л. Овсієнко, А. Попович та ін. 

Значна частина дисертацій останнього п’яти-річчя також присвячена розв’язанню певних аспе-ктів порушеної проблеми. У монографіях Л. Овсієнко, А. Попович доведено, що однією із функцій компетентнісного підходу є системоутво-рювальна, оскільки методично правильна реалі-зація означеного підходу зумовлює відбір змісту, ефективних технологій фахової підготовки студе-нтів, а відтак і кінцевий результат, яким, на нашу думку, є готовність майбутніх учителів українсь-кої мови і літератури до подальшої професійної діяльності [5; 6]. Відзначимо високий індекс активності обго-ворення феномену компетентнісного підходу й на конференціях різного рівня. У результаті запропо-новано значну кількість визначень ключового поняття «компетентність» і створено багато назв компетентностей, що почасти дублюють одна одну. Ознайомлення зі змістом матеріалів, підго-товлених учителями-предметниками й оприлюд-нених в інтернетній мережі, засвідчує, що в освіт-ній практиці панує термінологійна плутанина, з-поміж назв компетентностей трапляються, крім визначених освітніми документами, ще й «авторські», як-от: соціальна, полікультурна, му-льтикультурна, кроскультурна, міжкультурна, соціокультурна тощо. Така ситуація не забезпечує системності у формуванні ключових і предметної компетентностей учнів, заважає скоординувати 
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Олена ГОРОШКІНА · Оновлення змісту методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до реалізації компетентнісного підходу дії вчителів-словесників. Наукові розвідки зде-більшого присвячені формуванню окремих ком-петентностей (комунікативної, мовленнєвої, гра-матичної, полікультурної, соціокультурної, інфор-маційної тощо), а відтак мають сегментарний ха-рактер. Дотепер немає цілісного дослідження, яке розкривало б механізми комплексного формуван-ня ключових і предметної компетентностей учнів. До того ж не була предметом спеціального дослі-дження проблема оновлення змісту підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до реалізації компетентнісного підходу в майбут-ній професійній діяльності. 
Мета нашої статті – схарактеризувати зміс-товий аспект методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до реаліза-ції компетентнісного підходу. Загальновідомо: ефективно втілити завдання компетентнісного підходу зможе лише компетен-тний педагог, який сам володіє ключовими і пред-метними компетентностями й має науково обґру-нтований та експериментально перевірений ін-струментарій для успішного їх формування в уч-нів. Однак, як свідчить практика, знань, здобутих у вишах, учителям-практикам почасти бракує, до того ж система методичної підготовки значною мірою зберігає традиційні ознаки.  К. Авраменко визначає методичну підготовку багатоаспектно: як системоутворювальний склад-ник професійної підготовки педагога; як самос-тійну динамічну і комплексну систему, що відби-ває її зміст, структуру та функції; як підсумок, що визначає рівень засвоєння методичних та інтег-ративних знань і умінь, сформованість професій-но-методичних навичок [1]. Методична підготов-ка майбутніх учителів-словесників передбачає опанування навчальної дисципліни «Методика навчання української мови», спецкурсів, спецсемі-нарів, педагогічну практику в закладах середньої освіти, виконання курсових, бакалаврських, магіс-терських робіт, а також залучення студентів до дослідницької діяльності в галузі методики. Традиційно склалося, що студенти розпочи-нають вивчення курсу «Методика навчання украї-нської мови» з ознайомлення із загальними пи-таннями (методика навчання мови як наука і на-вчальна дисципліна; мета, завдання шкільного курсу української мови; зміст, принципи, методи, прийоми, засоби навчання мови; типологія уро-ків); потім засвоюють питання методики вивчен-ня основних розділів шкільного курсу української мови, особливості організації позакласної роботи, методичної роботи вчителя-словесника.  Нам видається, що в традиційному тверджен-ні «методика розв’язує чотири завдання: для чого навчати, чого навчати, як навчати, як контролю-

вати результат?» пропущено важливий склад-ник – «кого навчати?», оскільки сьогодення пот-ребує врахування типологічних характеристик учнів, щоб спроектувати вплив навчального пред-мета на особистість. Мету навчання української мови визначено в чинній програмі: «формування компетентного мовця, національно свідомої, ду-ховно багатої мовної особистості» [9, 2]. Досяг-нення означеної мети потребує різновекторної діяльності вчителів-словесників, спрямованої на добір ефективних методів, прийомів, засобів, оскільки сьогодні пріоритетним стає не просто засвоєння знань, набуття низки вмінь і навичок, а розвиток компетентної мовної особистості учня, його інтелектуальних і творчих здібностей, цінні-сних орієнтацій, тож розвиток компетентної мов-
ної особистості – це не супутній і стихійний про-дукт процесу навчання, а його мета. У зв’язку з тим, що освітній процес помітно психологізувався, набуває особливої значущості розроблення психодидактичних засад формуван-ня компетентностей суб’єктів освітнього процесу. Як зазначають українські психологи (О. Любчен-ко, О. Петрунько, О. Сергєєнкова та ін.), сучасні учні «виросли серед новинних стрічок і клацання телевізійним пультом. Вибір – їхня головна цін-ність. Пошук – те, що вони вміють найкраще. Для них завжди існує цікавіший сайт, свіжіша інфор-мація – треба лише знайти» [4]. Це зумовлює не-обхідність ознайомлення студентів із відомостя-ми про типологічні характеристики учнів різних вікових груп крізь призму теорії поколінь, психо-логії розвитку; результатами новітніх психологіч-них досліджень розвитку лідерських якостей, критичності, інноваційності мислення, креатив-ності, емоційного інтелекту тощо. Підтримуємо наукову позицію Н. Голуб, що, крім традиційно важливої й відомої інформації щодо психології сприйняття, уваги, уяви, вікових особливостей, пам’яті тощо, актуалізуються не менш важливі аспекти досліджень психологічної науки. Такими вважає самоактуалізацію, самовизначення, моти-вацію, рефлексію, а також наголошує на необхід-ності формування в учнів потреби в спілкуванні, привертає увагу методистів до комунікативних емоційних станів, факторів, що зумовлюють ефек-тивність спілкування, проблеми негативних нас-лідків сором’язливості, формування позитивного ставлення до людей, розвитку почуттєвої сфери й почуттєвої культури тощо [3, 3]. Реалізація компетентнісного підходу зумов-лює необхідність формування в учнів рефлексій-них умінь. Польський педагог А. Горальський слу-шно зазначає: «Привчай дітей перевіряти власні результати, результати своєї команди» [11, 7–8]. Для того щоб здійснювати рефлексію, необхідно 
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чітко ставити мету своїх дій. Із цього випливає, що важливим складником методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури має стати ознайомлення їх із особливостями взає-мозв’язку процесів цілевизначення, цілеспрямо-ваності та цілереалізації, сутнісними характерис-тиками цілевизначення сучасного уроку українсь-кої мови в основній школі. Оскільки для організації ефективного на-вчання велике значення має врахування законо-мірностей, підходів, принципів, майбутні вчителі докладно ознайомлюються з ними в процесі опа-нування педагогічних дисциплін.  Студенти мають знати сутнісні характеристи-ки визначених освітніми документами підходів до навчання української мови – особистісно орієнто-ваного, діяльнісного, компетентнісного. На нашу думку, до вишівських методик доцільно ввести базові поняття компетентнісного підходу: «компетенція», «компетентність», «предметна компетентність», «ключові компетентності» тощо.  Вважаємо за доцільне, крім уже визначених й описаних в лінгводидактиці загальнодидактич-них і специфічних, виділити й принципи, що уви-разнюють особливості особистісно орієнтованого навчання, компетентнісного й діяльнісного підхо-дів та спрямовують на реалізацію завдань компе-тентнісно орієнтованої методики:мотиваційного забезпечення освітнього процесу; ціннісного орі-єнтування; активізації пізнавальної діяльності учнів;спрямування навчання на всебічний і гар-монійний розвиток; активності особистості; інди-відуалізації; органічної єдності людини, мовлення і процесу навчання. Означені принципі перебува-ють у площині психодидактики, що, на думку А. Савенкова, є «інтеграційною галуззю, яка дослі-джує психологічні механізми й закономірності засвоєння індивідом соціально-культурного дос-віду в освітньому середовищі» [8, 9]. Стисло схара-ктеризуємо їх. 
Принцип мотиваційного забезпечення освіт-

нього процесу передбачає формування в учнів не окремих мотивів, а цілісної мотивації до опану-вання української мови. Для цього вчителеві не-обхідно системно підтримувати позитивне став-лення до навчання, максимально орієнтуючися на вироблення стійкої потреби здобувачів освіти у вивченні української мови, застосовуючи не тіль-ки їхній інтелект, а й емоції, ознайомлювати їх із навчальною інформацією в такий спосіб, щоб про-грамові відомості сприймалися як такі, що допо-можуть їм у конкретних життєвих ситуаціях.  
Принцип ціннісного орієнтування спрямова-ний на забезпечення умов для формування в уч-нів ціннісних орієнтацій, досвіду самостійного розвʼязання пізнавальних, організаційних, кому-нікативних, моральних та інших проблем.  

Принцип життєвої доцільності й дієвості 
знань полягає у формуванні в суб’єктів освітнього процесу вмінь самостійно розв’язувати проблеми на основі застосування соціального досвіду, зок-рема й власного. 

Принцип активізації пізнавальної діяльності орієнтує на підтримку активної мисленнєвої ді-яльності учнів, їхньої пізнавальної самостійності, інтересу. Мовний матеріал вони повинні засвою-вати як інструмент думки, адже комунікативний зміст формується в процесі мовленнєво-мислен-нєвої діяльності. У цьому контексті сприятливи-ми є робота з текстом, пошук різних варіантів розвʼязання проблеми, добір емоційно привабли-вих для учнів ситуацій, що потребують від них прийняття правильних рішень. 
Принцип спрямування навчання на всебічний і 

гармонійний розвиток не новий, оскільки цей про-цес – безперервний, і на кожному часовому відти-нку суспільство забезпечує різний рівень сформо-ваності гармонійності, цілісності особистості. На сучасному етапі актуалізувалася проблема гармо-нії людини з довкіллям, із собою, поєднання її ін-тересів з інтересами суспільства, на розв’язання якої й спрямований означений принцип. 
Принцип співробітництва і взаємної підтрим-

киорієнтує на налагодження ефективної взаємодії між усіма субʼєктами освітнього процесу, що спри-яє підвищенню його результативності. 
Принцип активності особистості ґрунтується на засадах педагогічної психології. С. Рубінштейн стисло і влучно схарактеризував механізм станов-лення пізнавальної активності учнів: «Зовнішні умови діють через посередництво з внутрішніми, утворюючи з ними одне ціле» [7], тобто засвоєння навчальних відомостей відбувається через суб’єк-тний досвід учнів. Урахування означеного прин-ципу змінює традиційні підходи до визначення рівнів навчальних досягнень здобувачів освіти: важливим стає оцінювання не лише результату освітньої діяльності (що учень виконав, написав, відтворив тощо), а і її процесуального складника, адже досягти однакового результату можна різ-ними способами, не всі з яких є продуктивними. Учитель має брати до уваги не тільки що опано-вує учень, а й яким чином це робить. Це допоможе визначити труднощі, з якими він стикається, а також його індивідуальні можливості. 
Принцип індивідуалізації передбачає побудову індивідуальної освітньої траєкторії для кожного здобувача освіти, урахування його індивідуаль-них особливостей в освітньому процесі – світогля-ду, інтересів, схильностей, бажань тощо. Це знач-ною мірою зумовлює й відбір текстів як дидак-тичного матеріалу, проблемних ситуацій для об-говорення. 
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Принцип органічної єдності людини, мовлення 
і процесу навчання. Наявність в учнів потребико-мунікування «робить спілкування і пов’язане з ним ставлення до людей однією з провідних цінно-
стей людини» [2]. На сформованість потреби в спілкуванні впливає знання його функційних ці-лей (надання допомоги іншим; пошук партнера для бесіди, спільної гри, діяльності; бажання бути зрозумілим; бажання мати підтримку, співчуття, похвалу, відгук; можливість самовираження; мож-ливість змінити думку, наміри чи поведінку – власну або іншої людини тощо). Означені принципи корелюються з принципа-
ми особистісно орієнтованого навчання, до яких відносять такі: самоактуалізації, індивідуальності, суб’єктності, вибору, творчості й успіху, довіри та підтримки.  У процесі методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до реаліза-ції компетентнісного підходу важливо враховува-ти й той факт, що впродовж багатьох років було застосовано системно-структурну модель навчан-ня української мови в закладах середньої освіти, спроектовану на засадах домінувального поло-ження мовознавства – «образу мови» Ф. де Соссюра. Означена модель забезпечувала засвоєння учнями міцних теоретичних знань предмета, однак не розв’язала протиріччя між наявністю міцних знань і несформованими в уч-нів уміннями застосовувати їх на практиці.  Упровадження компетентнісного підходу в освітній процес сучасної школи зумовлює транс-формування системно-структурної моделі нав-чання української мови в іншу – антропоцентро-вану, – спрямовану на формування мовної особис-тості учня. Як слушно зазначає В. Химинець, «Компетентнісний підхід переміщує акценти із процесу накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину формування й розвитку в учнів здатності практично діяти і творчо застосовувати здобуті знання й набутий досвід у різних ситуаціях», тобто замість накопи-чення знань відбувається формування особистіс-них цінностей і ставлень суб’єктів освітнього про-цесу» [10]. У таких умовах докорінно змінюється роль учителя, який є не лише наставником, інфор-матором, а й консультантом, координатором. Це зумовлює і зміну його завдання – допомогти уч-ням, узгодити їхні дії, спрямовуючи освітній про-цес на досягнення мети. Тож педагог скоордино-вує навчально-пізнавальну діяльність учнів, не подаючи готовий матеріал, а моделюючи на-вчальні ситуації, що стають імпульсом до самос-тійного засвоєння ними певних мовних явищ чи понять, дослідження їх, зіставлення із відомою їм інформацією, формулювання висновків. Відтак 

завдання вчителя полягає в тому, щоб навчити школярів здобувати знання самостійно, структу-рувати їх, застосовувати в навчальних і життєвих ситуаціях, здійснювати самоконтроль, рефлексію, шукати причини своїх невдач і планувати шляхи їх подолання. Це зумовлює переформатування класичного уроку, уведення таких обов’язкових структурних складників його, як цілевизначення й рефлексія. Зазнає змін і класична триєдина мета уроку, що набуває інших атрибутивних ознак. На-зви мети уроку в компетентнісному вимірі вважа-ємо умовними й не претендуємо на їх категорій-ність. У контексті проведення компетентнісного уроку видається доцільним виокремити змістову мету, адже, плануючи урок, учитель передбачає, який зміст засвоює здобувач освіти, як навчити його бачити місце нових знань у загальній струк-турі предмета й у подальшому навчанні, установ-лювати звʼязок із засвоєним раніше, а також су-б’єктним досвідом учнів. Діяльнісну мету форму-люємо з огляду на те, що кожен урок спрямова-ний на засвоєння здобувачами освіти алгоритму універсальних навчальних дій ‒ особистісних, комунікативних, пізнавальних, регулятивних – і тільки вчитель може визначити, які з них будуть домінувати на кожному конкретному уроці. З огляду на зазначене учителі-словесники мають передбачити досягнення учнями на уроці таких результатів: особистісних (формування стійкої мотивації до навчання, усвідомлення важ-ливості навчального предмета для свого станов-лення тощо), предметних (засвоєння певних відо-мостей відповідно до програми) та метапредмет-них (готовність і здатність до інформаційно-пізнавальної діяльності, уміння продуктивно вза-ємодіяти в процесі спільної діяльності суб’єктів освітнього процесу тощо). Цього потрібно навча-ти й студентів, наприклад, на практичних, лабора-торних заняттях із методики доцільно аналізува-ти оригінальні конспекти уроків української мо-ви, моделювати фрагменти уроків із використан-ням новітніх технологій навчання.  Потребують постійного оновлення й відомос-ті про методи, прийоми, засоби навчання, оскіль-ки від методично доцільного їх комбінування за-лежить ефективність уроку. Сучасна методика має орієнтувати вчителя передусім на практичні методи, а саме: ситуаційний, метод проектів, вправи, діалогічної взаємодії, метод гри та ін., спрямовані не на формальне засвоєння знань, фо-рмування умінь і навичок, а на розвиток в учнів здібностей мислити, формування в них ключових і предметної компетентностей. Вивчення основних питань методики навчан-ня української мови потребує також ґрунтовного аналізу типових труднощів, з якими молодий  
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учитель може зіткнутися у подальшій професій-ній діяльності, широкого використання матеріа-лів з досвіду кращих словесників. Отже, провідна роль у системі підготовки вчителя української мови належить методиці на-вчання мови. Оновлення змісту методичної підго-товки зумовлено вимогами компетентнісного 

підходу як основи модернізації освітнього проце-су, відповіддю на соціальні виклики. Перспективи подальших досліджень убачаємо в розробленні класифікації компетентнісно орієнтованих уроків української мови, описові їх структури, розроб-ленні методичних рекомендацій для їх плануван-ня та проведення. 
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Елена Горошкина. Обновление содержания методической подготовки будущих учителей 
украинского языка и литературы к реализации компетентностного подхода 

В статье охарактеризован содержательный аспект методической подготовки будущих учителей 
украинского языка и литературы к реализации компетентностного подхода. Обоснована необходи-
мость обновления содержания дисциплины «Методика обучения украинскому языку», которая обеспечи-
вает основу методической подготовки студентов. Установлено, что в вузовских методиках целесооб-
разно ввести базовые понятия компетентностного подхода: «компетенция», «компетентность», 
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Олена ГОРОШКІНА · Оновлення змісту методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до реалізації компетентнісного підходу 
«предметная компетентность», «ключевые компетентности» и другие. Отмечена необходимость раз-
работки психодидактичних основ формирования ключевых и предметных компетентностей субъектов 
образовательного процесса с учетом его психологизации. Охарактеризованы психодидактические прин-
ципы, которые подчеркивают суть личностно ориентированного обучения, компетентностного и дея-
тельностного подходов. Акцентировано на необходимости ознакомления будущих учителей-
словесников со сведениями об особенностях взаимосвязи процессов целеполагания, целеустремленности 
и целереализации, сущностными характеристиками целеполагания урока украинского языка. Доказана 
целесообразность ознакомления будущих учителей с методами, направленными на развитие у учащих-
ся способностей мыслить, формирование у них ключевых и предметной компетентностей. Выделены 
содержательная и деятельностная цели компетентно ориентированного урока украинского языка. 

Ключевые  слова :  методическая подготовка, обновление содержания, компетентностный под-
ход, компетентно ориентированный урок, образовательный процесс. 

 
Olena Goroshkina. Updating the content of the methodological training of future Ukrainian lan-

guage and literature teachers for the implementation of the competency-based approach 
The article describes the substantive aspect of the methodological preparation of future teachers of Ukrain-

ian language and literature for the implementation of the competence approach. The necessity of updating the 
content of the discipline «Methods of teaching Ukrainian language» which provides the basis for methodological 
preparation of students is substantiated. It has been found out that it is advisable to introduce the basic concepts 
of competency approach in the higher education methods: «competence», «substantive competence», «key compe-
tences», etc. The necessity of developing psycho-didactic bases of formation of key and substantive competences of 
subjects of educational process with regard to psychologization of modern educational process is noted.  

Briefly described principles such as: motivational support of the educational process; value orientation; acti-
vation of cognitive activity of students; directing education to comprehensive and harmonious development; per-
sonality activity; individualization; organic unity of the person, speech and learning process. 

The psycho-didactic principles that characterize the essence of personally oriented learning, competence and 
activity approaches are characterized. Emphasis is placed on the need to familiarize future vocabulary teachers 
with information about the peculiarities of the interrelationship of purposefulness, purposefulness and goal reali-
zation, the essential characteristics of purposefulness of the lesson of the Ukrainian language. It is proved expedi-
ent to acquaint future teachers with methods aimed at developing students' thinking skills, formation of key and 
subject competences. The content and activity goal of a competently oriented lesson of Ukrainian are distin-
guished. 

Keywords :  methodological preparation, content update, competency approach, competency oriented les-
son, educational process.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПАРАТИВНОЇ ЛІНІЇ У ПІДРУЧНИКАХ  

І ПОСІБНИКАХ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

У статті зосереджена увага на питанні реалізації компаративної лінії у підручниках і посібниках із 
курсів історії зарубіжної літератури для вищої школи. Звернена увага на розроблення у цих навчальних 
книгах цілісної системи відповідних завдань і запитань (індивідуальних, групових, творчих, проблемних), 
використання сучасних прийомів і методів навчання, які б сприяли формуванню у майбутнього вчителя 
зарубіжної літератури умінь і навичок компаративного вивчення художнього твору. Показано, що наяв-
ність компаративної лінії притаманна усім проаналізованим виданням. Узагальнено, що не у всіх підруч-
никах і посібниках реалізація компаративного підходу вивчення художнього твору має системний харак-
тер.  

Ключові  слова :  підручник, посібник, зарубіжна література, студент-філолог, вища школа. 

Наталія ГРИЦАК  Реалізація компаративної лінії у підручниках і посібниках із зарубіжної літератури для вищої школи 

Вступ. Введення у 1992/1993 н.р. у шкільну літературну освіту нового навчальної дисципліни «Зарубіжна література» змінило напрям профе-сійної підготовки майбутнього вчителя-філолога. Серед змістових складових літературного компо-ненту важливе місце відведено компаративній лінії. У «Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти» (2011) було наголо-шено, що «компаративна лінія забезпечує порів-няння літературних творів, їх компонентів (тем, мотивів, образів, поетичних засобів та іншого), явищ і фактів, що належать до різних літера-тур…» [8]. Логічно, що з-поміж спеціальних фахо-вих компетентностей майбутнього учителя зару-біжної літератури чільне місце належить саме умінням порівняння, синтезу та узагальнення літературних фактів та явищ. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі порівняльного вивчення літератури присвячені праці багатьох науковців-методистів –Л. Г. Бондаренко, А. В. Градовського, О. А. Гор-дієнко, О. О. Ісаєвої, Ж. В. Клименко, О. М. Ніко-ленко, Л. Ф. Мірошниченко, Б. Б. Шалагінова та інших. Студіювання науково-методичних розві-док показує, що здебільшого увага вчених зосере-джена на колі проблем впровадження / реалізації компаративної лінії в шкільну літературну освіту. Утім, постає питання власне формування компа-ративних умінь і навичок у студента-філолога, адже учитель, який не вміє самостійно здійснюва-ти компаративний аналіз художнього твору  не навчить цьому виду літературного аналізу й учнів.  

Мета та завдання дослідження – проаналі-зувати реалізацію компаративної лінії у виданнях із зарубіжної літератури для вищої школи.  
Результати дослідження. З’ясовуючи питан-ня «Як у підручниках і посібниках для вищої шко-ли з курсів історії зарубіжної літератури реалізо-вана компаративна лінія вивчення художньої лі-тератури?», ми акцентували увагу на наявності / відсутності: системного викладу матеріалу з окре-сленого питання;прикладів компаративного ана-лізу художнього твору;зразків компаративного порівняння жанрів художнього твору. Студіюван-ня основних (рекомендованих Міністерством освіти і науки України) підручників і посібників із курсу «Історія зарубіжної літератури» для закла-дів вищої освіти подаємо у хронологічній послідо-вності. Підручник «Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження» (1993) М. С. Шапова-лової, Г. Л. Рубанової, В. А. Моторного – це третє перевидання, що створений відповідно до програ-ми «Історія зарубіжної літератури, частина II» і рекомендований для студентів університетів і пе-дагогічних вишів [14]. Авторський колектив підру-чника у літературознавчий, історичний і культу-рологічний матеріал додали елементи компарати-вного вивчення літератури. Наприклад, вивчення іспанського героїчного епосу здійснено у порів-нянні з французьким і німецьким епосом. Нато-мість автори звертають увагу студентів, що «Пісня про Нібелунгів» суттєво відрізняється від поем французького та іспанського героїчного епосу.  З-поміж позитивних рис аналізованого підручника 
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Наталія ГРИЦАК  Реалізація компаративної лінії у підручниках і посібниках із зарубіжної літератури для вищої школи є наголос на тому, що кожна література має свої унікальні ознаки, які позначені виразною націо-нальною своєрідністю. Уважаємо, такий акцент створює широку перспективу для самостійної до-слідницької діяльності студентів-словесників у контексті порівняння національних літератур. Доцільно зазначити, що часткове впровадження компаративної лінії також реалізовано у конт-рольних питання (приміром, «Які спільні риси ви 
вбачаєте у творчості М. Рея і Я. Кохановського?»; «У чому полягає внесок слов'янських народів у лі-
тературу європейського Ренесансу?») та у таблиці «Приклади використання середньовічних / ренеса-
нсних сюжетів у творах мистецтва». На наш пог-ляд, такі компаративістські прийоми на початко-вому етапі розвитку українського підручникотво-рення із курсу «Зарубіжна література» для вищої школи окреслюють ймовірну перспективу компа-ративного підходу до вивчення інонаціональних літератур.  Підручнику «Антична література» В. І. Па-щенка, Н. І. Пащенка (2001) притаманно збалансо-ваний синтез культурного, філософсько-го,історичного контексту з глибоким аналізом літературних творів, скрупульозно дібраними поетичними прикладами. Варто констатувати, що для першого українського підручника, що розкри-ває історію античної літератури, вагомим аспек-том є звернення авторського колективу до питан-ня рецепції античних мотивів і сюжетів митцями прийдешніх поколінь (параграф «Антична куль-тура у віках»): «Раціональне XIX ст., захоплене мис-
тецтвом «робити гроші й капітали», здавалося б, 
повинно було начисто забути про естетичні цін-
ності еллінів і римлян. Шеллі, Байрон, Т. Мур, Бе-
ранже, Гюго, Флобер, Гельдерлін, Гейне, Жуковсь-
кий, Пушкін, Лермонтов, Фет, Шевченко, Леся 
Українка, Франко... Цей список письменників, у тво-
рчість яких органічно увійшли античні мотиви, 
можна було б продовжувати» [13]. Знаковим є також те, що у підручнику закладена традиція звернення до здобутків українського перекладоз-навства, зокрема: «Перший український переклад 
“Іліади” був здійснений наприкінці ХІХ ст. і нале-
жав С. Руданському, “Одіссеї” – П. Ніщинському. 
Окремі пісні перекладали П. Куліш, Леся Українка, 
І. Франко … Кращий повний переклад обох поем 
належить відомому перекладачеві Борисові Тену» [13,97]. Отже, наявність у підручнику параграфу «Антична культура у віках» і студій з українського перекладознавства, на нашу думку, розкриває єдність світового літературного процесу, стиму-лює навчально-пізнавальну діяльність студентів, створює простір для подальших науково-творчих пошуків. 

Окремої уваги заслуговує перший українсь-кий підручник з історії зарубіжної літератури ХІХ ст. Д. С. Наливайка, К. О. Шахової (2001), для якого характерно наскрізне звернення власне до генетико-контактних взаємин літературних явищ. Достатньо навести окремі приклади. «Багатьма своїми аспектами й рисами італійсь-
кій романтизм вирізняється в колі тогочасних 
західноєвропейських літератур. Водночас ці аспек-
ти й риси типологічно зближують його з роман-
тизмом слов’янських та інших літератур Східної 
та Південно-Східної Європи – польської, угорської, 
української» [12]. Цікавою та важливою, на нашу думку, є рубрика підручника, де сфокусована ува-га на питанні українських перекладів світового письменства, зокрема, «Поезією Гюго цікавилась 
Леся Українка, яка переклала його вірш-декларацію “Лагідні поети, співайте…”й поему “Сірома”із “Легенди віків”» та ін. [12, 168].  Отже, впровадження авторським колективом компаративної лінії значною мірою сприяє фор-муванню у майбутніх учителів-філологів умінь і навичокпорівняльного вивчення літературних явищ, демонструє єдність світового літературно-го процесу, вчить орієнтуватись у культурологіч-ному, естетичному, історичному контекстах виу-чуваного твору, що допомагає повноцінному ана-лізу та інтерпретації художнього твору.  З’ясовуючи питання реалізації компаративної лінії у виданнях для вищої школи, варто розгля-нути друковану навчальну продукцію під керів-ництвом Г.Й. Давиденко, адже ці навчальні книги вирізняються з-поміж іншої подібної навчальної літератури форматом викладу матеріалу.  Для посібника «Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження» Г. Й. Да-виденко, В. А. Акуленко (2007) характерна чіткаст-руктура, зокрема ґрунтовний теоретичний та істо-рико-літературний матеріал подано з урахуван-ням жанрово-родової особливості художніх творів. Крім цього, позитивною ознакою є диференціація творчих завдань і запитань. Попри окреслені пози-тивні риси посібника, маємо констатувати, що ува-га до компаративного аспекту зведена до мініму-му. Так, трапляються поодинокі питання: «Які спі-
льні риси мав епос народів Західної Європи раннього 
Середньовіччя?»; «Чим німецький героїчний епос 
відрізнявся від французького?»; «Назвіть спільна 
та відмінні ознаки Середньовіччя та доби Відро-
дження?» [2]. Щоправда, автори посібника рекоме-ндують студенту-філологу поміркувати й на теми з порівняльної поетики, зокрема «Чим міський ро-
ман відрізнявся від лицарського?»; «Що спільного і 
відмінного у сонетах Петрарки і Данте?»; «Відмінність сонетів Петрарки і Шекспіра» [2]. Безумовно, що з погляду окресленої тематики 
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статті, наявність подібних завдань і питань, на наше переконання, належить до позитивних ознак цього посібника. Ці завдання спонукують майбутнього вчителя-словесника зануритись у зміст інокультурного художнього твору. Утім, по-повнення системою запитань і завдань з порів-няльної поетики, кількісне збільшення прикладів порівнянняісторико-літературних явиш, тем, сю-жетів, образів та ін. значною мірою сприяло б пок-ращенню рівня цієї навчальної продукції.  Вже у посібнику «Історія зарубіжної літерату-ри XIX – початку XX століття» (Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка, 2-ге видання, 2007) компаративна лінія реалізованабільш системно. До прикладу, з-поміж питань для самостійного обговорення є такі: «Німецький романтизм. Проблема національ-
ної своєрідності романтичного напряму»; «Україн-
ська» та «східна» теми в творчості 
Дж. Байрона»[3]. Компаративістичний аспект впроваджено й у блок практичних і творчих за-вдань: «Подумайте, з ким із героїв світової літе-
ратури можна порівняти Гобсека»; «Порівняйте 
образи Гобсека і Скруджа. Чим вони схожі і чим 
відрізняються?»; «Подумайте, чи логічним буде 
таке поєднання: В. Скотт, В. Гюго, Жорж Санд, 
Ф. Стендаль»[3].  Слід зазначити, що у посібнику автори зроби-ли, на нашу думку, вдалу спробу акцентувати увагу студентів на питаннях, що присвячені жанровому аналізу художнього твору та порівняльному ви-вченню жанрів. Наведемо приклади: «Жанрова сво-
єрідність «Фламандських легенд» Ш. де Костера»; «Чим схожі і чим відрізняються романи В. Гюго і 
В. Скотта?»; «Визначте характерні особливості 
новелістики Проспера Меріме. Подумайте, чим від-
різняється новела В. Ірвінга та П. Меріме» [3]. По-при малу кількість таких питань і завдань, сам факт їхньої наявності свідчить про високий рі-вень теоретичної компетентності авторського колективу, а також прагнення розширити обрії дослідницьких міркувань студента-філолога. Цікавим є посібник Г.Й. Давиденко, О.М. Чайки, Н.І. Гричаник, М.О. Кушнєрьової «Історія новітньої зарубіжної літератури» (2008). Автори наголошують, що мета практичних за-нять – «формування в студентів уміння аналізува-ти твори письменників на вищому рівні, встанов-лювати між ними необхідні зв’язки, проводити типологічні зіставлення, чітко визначати їхнє міс-це у світовому літературному процесі» [4, 5]. Із поставленим завданням авторський колектив справився, оскільки, по-перше, аналіз художнього твору рекомендовано студентам проводити з ура-хування його жанрової особливості («“Гра в бі-
сер” – перший постмодерністський роман: історія 
написання, архітектоніка, особливості жанру…»; 

«З’ясувати значення поняття «антивоєнний ро-
ман». Прослідкувати за втіленням основних рис 
цього жанру в романі К. Воннегута “Бійня номер 
п’ять”»), по-друге, зроблено акцент на зв’язку літературних явиш («Подумайте та визначте 
риси, які об’єднували творчість Хуліо Кортасара із 
творчими здобутками представників літератури 
Латинської Америки») [4].  Отже, вектор практичного блоку проаналізо-ваного посібника спрямований на вироблення умінь цілісно вивчати інонаціональний художній твір, визначати індивідуальні авторські елементи, знаходити спільні та відмінні ознаки. Відтак, на-буті компетентності допоможуть студентові у майбутній професійній діяльності успішно реалі-зовувати порівняльно-типологічний підхід до вивчення художнього твору.  Зупинимо свою увагу на посібнику Г. Й. Давиденко, М. О. Величко «Історія зарубіжної літератури ХVІІ – ХVІІІ століття» (2009). У цілому автори дотримуються обраного формату викладу історико-літературного матеріалу. Наприклад, у частині питань для самоконтролю є з компарати-вістики: «У чому полягає новаторство драматич-
ної творчості Ж. Расіна у порівняно із творчістю 
П. Корнеля?»; «Що відрізняє італійську комедію 
масок від французького та англійського тогочас-
ного театрального мистецтва?» [5]. З-поміж пи-тань практичних занять трапляються й на компа-ративну тематику: «Подумайте, у яких місцях сво-
го твору і з якого приводу Джонатан Свіфт спере-
чається з романом «Робінзон Крузо» Д. Дефо»; «Порівняйте образи Маргарити та Катерини (за 
однойменною драмою Т.Г. Шевченка)» [5]. Не обми-нає своєю увагою авторський колектив й питан-ня, мета яких увиразнити особливість того чи ін-шого жанру художнього твору: «Який внесок у роз-
виток жанру пригодницького роману зробив 
Д. Дефо?»; «Жанрова своєрідність «Мандри Гуллі-
вера» Дж. Свіфта»; «Жанрова специфіка «Черниці» 
Д. Дідро» [5]. Питання такого формату, на нашу думку, допомагають зрозуміти студентам, що жанр – ключова категорія літературознавства, яка розкриває авторську рефлексію, національну літературну традицію, підкреслює вплив культур-ного середовища на формування цього жанру. Опрацювання подібних питань також сприятиме формуванню у студентів-словесників жанрової грамотності, орієнтації в розмаїтті жанрів худож-ньої літератури, усвідомленню самобутності наці-ональної літератури. Саме тому наявність таких питань і завдань, на наше переконання, значно піднімає рівень посібника.  Посібник Г.Й. Давиденко, Г.М. Стрельчук, Н.І. Гричаник «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» (2-ге вид., 2009) є продовженням загальної 
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концепції створення подібної навчальних книгко-лективом Глухівського національного педагогіч-ного університету імені О. Довженка. Попри те, що для авторів висвітлення компаративного підходу вивчення художньої літературине є пріоритет-ним, вчені все ж таки намагаються розширити межі монографічних тем. Так, деякі лекції містять перелік прізвищ українських перекладачів: «Українською мовою поезію видатного уродженця 
Чернівців переклали М. Бажан, В. Стус, 
Л. Череватенко, Ф. Фішбейн, М. Новікова, 
М. Білорусець, П. Рихло» [6]. Варто звернути увагу на «неочікуваний епізод» лекції «Норвезька літе-ратура. Г. Ібсен, К. Гамсун» –характеристика спіль-них ознак роману К. Гамсуна «Пан» і повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».  У цьому контексті цікавими є практичні за-няття, що відкриваються темою «Жанрова своєрі-дність казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері “Маленький принц”». Питання, що запропоновані для обговорення, підпорядковані меті – проаналі-зувати жанрову природу виучуваного твору. Крім цього, позитивною ознакою є також завдання компаративного аспекту, що цілком органічно вписуються укомпозицію інших практичних за-нять: «Місце роману “Чума” у світовій літературі, 
його ідейна спорідненість з творами української 
літератури, з іншими видами мистецтва» [6,314]; «Кнут Гамсун і українська література: контакт-
но-генетичні зв’язки й типологічні паралелі» [6, 343]. Серед запитань для самоконтролю є на порі-вняльну тематику: «Які ознаки відрізнили твор-
чість Голдінга від творчості інших письменників 
ХХ століття» [6,151]; «Що спільного між романом 
К. Гамсуна та повістю М. Коцюбинського «Тіні за-
бутих предків»?» [6,171].  Отже, на перший погляд складається вражен-ня, що автори посібника «Історія зарубіжної літе-ратури ХХ ст.» не фокусують увагу на системному викладі історико-літературного матеріалу з ура-хуванням компаративної лінії. Утім, викладачу, що працюватиме з цим виданням, наведені прик-лади допоможуть розробити методику формуван-ня компаративних умінь і навичок студента-філолога. Констатуємо, що обраний формат ви-кладу матеріалу збережено й у посібнику 3-го ви-дання 2011 р. [7]. Огляд видань для вищої школи пропонуємо продовжити аналізом посібника О.В. Гальчук «Антична література» (2008). Мету створення по-сібника автор вбачає у розкритті «неповторності античної літератури як явища, зумовленого істо-рично й художньо, і спадкоємності родів і жанрів, які спершу сформувалися в античній літературі й продовжують свій розвиток у літературах Нового часу» [1, 4]. Для нас вагомим є органічне, так би мовити, «вкраплення» в історико-літературний 

матеріал елементів компаративістики, що зага-лом значно підвищує якість цього навчального видання. Наприклад, більшість тем для вивчення автор завершує прикладами-порівняннями зі за-рубіжної та української літератур: «В українській 
поезії буколіка не набула помітного поширення, 
щоправда, буколічні мотиви мали місце у віршах 
Григорія Сковороди»; «Вергілій вплинув на бага-
тьох представників доби Відродження, зокрема на 
Ф. Петрарку, Л. Аріосто, Т. Тассо…“Енеїду” Вергілія 
використав для написання свого національного 
епосу “Генріада” Вольтер» [1]. Знаковим є те, що автор посібника увиразнює ті типологічні ознаки, які характерні трагедії Есхіла, староаттичній ко-медії. Подає творчі завдання, на зразок, «Схарактеризувати пізньогрецький роман як спе-
цифічний жанр античної літератури». Формуван-ню цілісної картини про спадкоємні зв’язки Анти-чності та літератури Нового часу сприяють висно-вки до посібника, де О. В. Гальчук сфокусувала увагу на питанні рецепції античної культури в українській літератури від епохи Київської Русі до сучасності.  Отже, посібник вводить студента у коло сві-тової літератури, розширює уявлення про конкре-тну історико-літературну епоху, формує простір для майбутніх дискусій і роздумів із проблем су-часної компаративістики.  З’ясовуючи питання реалізації компаративної лінії у виданнях для вищої школи, акцентуємо увагу на посібнику І.В. Козлика «Світова літерату-ра доби Середньовіччя та епохи Відродження («Картина світу». Естетика. Поетика)» (2011). На тлі інших навчальних книг це видання кардина-льно вирізняється. Аргументуємо свою думку. По-перше, автор, звертаючись до ґрунтовних напра-цювань підручникотворення, запропонував посіб-ник, що «має інтегруюче спрямування, є синтети-чним за характером матеріалу та поліфункціона-льним за призначенням» [9,7]. По-друге, у посіб-нику превалює матеріал про мистецтво, філосо-фію, естетикуокресленого періоду. Ця авторська концепція знаходить своє втілення й у змісті на-вчальної книги, наприклад, «Тема: Естетика Се-
редньовіччя. Питання для обговорення: Специфіка 
середньовічного мистецтва. Погляди на мистецт-
во. Розуміння прекрасного. Поняття форми. Розу-
міння творчості. Питання про відношення мисте-
цтва до дійсності. Співвідношення «мистецтво і 
правда» [9,3]. Не приймає авторський варіант ви-кладу історико-літературного матеріалу М.В. Мок-лиця, стверджуючи, що «посібник Ігора Козлика не варто рекомендувати першокурсникам з однієї простої причини: в ньому є багато чого, але нема головного: самої літератури. Є довгий перелік (переліки) імен і творів, трапляються, щоправда, дуже рідко, твори, про які говориться докладніше 
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(наприклад, із незбагненних для мене причин, про “Мандрагору” Н. Макіавеллі), але йдеться пе-реважно не про літературу, а про культуру, філо-софію, естетику та інші поважні речі. Тобто це по-сібник з теорії чи філософії зазначених періодів, але аж ніяк не з історії літератури» [11,145–146].  Не можемо не погодитись із міркуванням М.В. Моклиці, оскільки спосіб викладу матеріалу, що обрав І.В. Козлик, дійсно є складним для сприйняття студентами-філологами початкових курсів. Щоправда, ми б не були настільки катего-ричними у тому, що посібник не треба використо-вувати у навчальній діяльності студентів. Уважає-мо, що це видання насамперед буде цікавим для тих студентів, які прагнуть спробувати власні си-ли у пошуково-дослідницькій діяльності, занури-тись у мистецько-культурну епоху, дискутувати щодо концептуальних літературознавчих проб-лем.  З огляду нашої тематики, приваблює цей по-сібник висвітленням таких компаративних тем: «Культурний обмін і взаємозв’язки між Заходом і Сходом за доби європейського Середньовіччя»; «Західноєвропейське Відродження і культура Схо-ду» та інші. До позитивних рис відносимо бібліог-рафічний покажчик, що містить перелік українсь-ких перекладів художніх творів окресленого пері-оду. Щоправда, бракує у цьому виданні сучасних прийомів і методів навчання, які б були підпоряд-ковані меті сформувати уміння і навички компа-ративного вивчення художнього твору, цілісної системи відповідних завдань і запитань (творчих, проблемних, групових, індивідуальних). Маємо 

пам’ятати, як слушно зазначає І. Лімборський, що «саме компаративістика виявила сьогодні особли-ву методологічну гнучкість і теоретичну придат-ність для оцінки й аналізу нової ситуації мульти-культурального плюралізму й розмаїття, діалогу глобального й локального … з очевидною устано-вкою на реінтерпретацію колишніх підходів і ме-тодологій» [10, 15]. Отже, сучасний підручник / посібник із зару-біжної літератури для вищої школи покликаний формувати у майбутніх учителів-філологів компе-тентність компаративного вивчення художнього твору, яка розкриває культурні, мистецькі, істори-чні тощо тенденції розвитку національних літера-тур, ґрунтовний науковий погляд на спільні та відмінні літературні явища у національних літе-ратурах, виховує толерантну особистість.  
Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Аналіз підручників і посібників із зарубіж-ної літератури для вищої школи показує, що наяв-ність компаративної лінії характерна усім цим виданням. Утім, не у всіх навчальних книгах реа-лізація компаративної лінії має системний харак-тер. Перспективу подальших досліджень вбачає-мо у потребі проаналізувати матеріали фахових періодичних видань «Всесвітня література в сере-дніх навчальних закладах України», «Всесвітня література в сучасній школі», «Зарубіжна літера-тура в навчальних закладах / Зарубіжна літерату-ра в школах України», «Всесвітня література в сучасній школі» з метою з’ясувати питання реалі-зації компаративного підходу вивчення літерату-ри у цих виданнях. 
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Наталия Грицак. Реализация компаративной линии в учебниках и пособиях по зарубежной 
литературе для высшей школы 

В статье акцентировано внимание на вопросе реализации компаративной линии в учебниках и по-
собиях по курсу истории зарубежной литературы для высшей школы. Обращено особое внимание на раз-
работку в этих учебных книгах целостной системы заданий и вопросов (индивидуальных, групповых, 
творческих, проблемных), использование современных приемов и методов обучения, способствующих 
формированию у будущего учителя зарубежной литературы умений компаративного изучения художе-
ственного произведения. Показано, что компаративная линия характерна для этих учебников и посо-
бий. Сделаны выводы, что реализация компаративной линии не во всех учебниках и пособиях носит сис-
темный характер. 

Ключевые  слова : учебник, пособие, зарубежная литература, студент-филолог, высшая школа. 
 
Natalia Hrytsak. Implementation of the Comparative Line in the World Literature Textbooks and 

manuals for High school 
The article deals with the implementation of the comparative line in the History of World Literature course 

textbooks and manuals for higher school. The modern educational editions recommended by the Ministry of Educa-
tion and Science of Ukraine for students of philological specialties of higher educational establishments are ana-
lyzed. The main tendencies of introduction of the comparative line in the World Literature textbooks and manuals 
for higher school are defined. Particular attention is paid to the development of a comprehensive system of the rele-
vant tasks and questions (individual, group, creative, problematic) in these studying books. The use of modern tech-
niques and teaching methods that would contribute to the formation of World Literature would-be teacher’s 
knowledge and skills of fiction comparative education is focused on. We have demonstrated that the comparative 
line is inherent in all the analyzed educational editions on World Literature for higher schools (O. Hachuk “Antique 
Literature”, H. Davydenko, O. Chaika “The History of the Nineteenth and Early Twentieth Century World Litera-
ture”, H. Davydenko, M. Velychko “The History of the Seventeenth and Eighteenth Century World Literature”, 
H. Davydenko, V. Akulenko “The History of World Medieval Literature and Renaissance”, H. Davydenko, O. Chaika, 
N. Hrychanyk and M. Kushnierova “The History of Modern World Literature”, H. Davydenko, H. Strelchuk, 
N. Hrychanyk The History of the Twentieth Century World Literature”, I. Kozlyk “World Literature of Middle Ages 
and Renaissance (“Picture of the World”. Aesthetics. Poetics)”, D. Nalyvaiko, K. Shakhova “Nineteenth Century 
World Literature. Romanticism”, V. Pashchenko, N. Pashchenko “Antique Literature”, M. Shapovalova, H. Rubanova, 
V. Motornyi “The History of World Literature. Middle Ages and Renaissance”). It is generalized that the implemen-
tation of the comparative way of fiction learning isn’t system-defined in all the textbooks and manuals. 

Key  words :  Textbook, manual, World Literature, student-philologist, higher school.  
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ 
 СУЧАСНОЇ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ЗГІДНО СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ  
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ СПІВАЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ 

У статті розглянуто проблеми вокальної педагогіки – багатогранної галузі педагогічної науки, яка 
постійно трансформується під впливом різних подій історично-культурного простору, реагує на соціа-
льні процеси, в яких триває педагогічний процес. Слід зазначити, що вокальна педагогіка в Україні прой-
шла складний шлях розвитку, а кожен історичний період розвитку вокальної педагогіки обумовлено ку-
льтурою суспільства в цілому, та специфікою організації побуту й праці, змістом духовних потреб, со-
ціальними відносинами, наявними формами та умовами, традиціями вокального навчання й розвитку 
професійних виконавців та педагогів-музикантів, які обрали вокальне виконавство – як засіб творчо-
педагогічного впливу на підростаюче покоління.  

Ключові  слова :  вчитель музичного мистецтва, українські вокальні традиції, менталітет, націо-
нальна традиція тощо.  Новітні вимоги в царині педагогіки, які про-диктовані часом вимагають від науковців оновле-ного погляду на проблеми творчості у різних ви-дах діяльності вчителя музичного мистецтва. Адже завдяки творчим виявам, вчителі музичного мистецтва значно розширять сферу впливу на підростаюче покоління і це беззаперечний факт.  Натомість, вокальна творчість вчителя му-зичного мистецтва на сьогодні явище актуальне, про що засвідчує той потужний потяг абітурієнтів до мистецьких спеціальностей у педагогічних уні-верситетах України, з подальшими перевагами до отримання диплома магістра за спеціалізацією вокаліста-виконавця, практикуючого соліста. Во-чевидь, популярність педагогічної роботи у поєд-нанні з мистецьким спрямуванням набуває ста-лих тенденцій до прогресивного зростання та по-требує методичної підтримки, адже шлях фахово-го зростання та вдосконалення для студентів України та Китаю лежить у аспекті поєднання педагогічного й вокально-виконавського аспектів професійної самореалізації.  Особливо актуальним в даному контексті ви-ступає аспект ознайомлення китайських студен-тів з українськими методиками вокального роз-витку. Багатовіковий досвід українських традицій вокального розвитку загальновизнаний у світі та спрямовує до навчання на матеріалі українських вокальних творів має визнану світовою спільно-тою ефективність. Тож, вважаємо доцільним ви-користання українських співацьких традицій  у вокальному розвитку студентів України та  Китаю.  

Надзвичайно цінними на сьогодні є сучасні наукові розвідки українських та китайських нау-ковців у результаті яких історія та методика во-кальної педагогіки наповнюється новими сторін-ками, що доповнюють інформаційне поле україн-ських співацьких традицій – джерельної бази во-кального становлення молодого покоління, яке обрало для себе шлях педагогічного та вокально-виконавського становлення. На сьогодні, сучасне наукове коло інтересів молодих вчених постійно сповнюється цікавими, оригінальними наукови-ми роботами за даною проблематикою (Ван Цзя-ньшу, Ван Лей, Вей Лімін, Лю Мяоні, Чжао Веньфа-на ін.), проте, залишаються відкритими питання методики, змісту і форм використання українсь-ких співацьких традицій у музично-педагогічній діяльності, поступова адаптація до процесу вока-льного розвитку на основі українських співацьких традицій китайських студентів мистецьких факу-льтетів педагогічних університетів з подальшим розповсюдженням їх в освітньому середовищі Китаю. Основні концептуальні положення методоло-гії і філософії освіти в яких представлені спільні та відмінні погляди у співвідношенні культурних традицій виокремлено в дослідженнях (В. Андру-щенко, Л. Губерський, І. Зязюн, Конфуцій, Мен-Цзи, Сюнь Цзи та ін.); історична динаміка розвит-ку вокального мистецтва, в основі якої покладена національна ідея гуманістичного виховання мо-лоді засобами мистецтва (А. Авдієвський, В. Анто-нюк, Б. Гнидь, Д. Євтушенко, Ю. Руденко та ін.); психофізіологічні теорії чуттєвого пізнання в 
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Юе ГУАНЬ · Основні чинники сучасної вокально-виконавської підготовки  студентів згідно структури національного менталітету в контексті українських співацьких традицій життєдіяльності людини, ґрунтуються на природ-ничо-наукових положеннях (І. Павлов, І. Сєченов, В. Бехтерєв, М. Блінова та ін.); психолого-педагогічні концепції теорії та практики обистіс-ного розвитку (Л. Бочкарьов, Л. Виготський, В. Петрушин, В. Ражников та ін.); дослідження в яких розкриті особливості вокального мистецтва Китаю (Бай Юнь-шен, Бран Мен, Ван Юй Шен, Лю Лан, Лі Фан, Лю Лан, Фу Лей, Чень Лінь-жуй, Чен Це Мін, Чжан Сяо Чжун та ін.); культурологічні, етнокультурні, полікультурні тенденції (націо-нальна культура у фольклорних традиціях: Г. Лоз-ко, Л. Масол, Г. Мєднікова, Г. Довженюк, Л. Хоружа та ін.); психологічні чинники (психологія і музич-на психологія: Л. Виготський, О. Костюк, О. Леон-тьєв, В. Медушевский, Е. Назайкинский, Б. Теплов та ін.); музично-педагогічні: Е. Абдуллін, В. Анто-нюк, Л. Василенко, Н. Гузій, Л. Дмитрієв, Д. Євтушенко, О. Єременко, А. Козир, П. Ковалик, Л. Куненко, А. Менабені, В. Орлов, О. Отич, Г. Па-далка, Л. Паньків, О. Ростовський, О. Хижна, О. Щолокова, В. Шульгіна, Д. Юник, Ю. Юцевичта ін.); а також дослідження духовної спадщини культурних паралелей «Схід-Захід» і діалогу двох стародавніх культур України і Китаю (Л. Гусейно-ва, Е. Кучменко, О. Шевнюк, О. Щолокова, В.Шульгіна та ін.); методологічні й методичні ас-пекти різних напрямків вокальної підготовки ки-тайських студентів (Ван Цзяньшу, Ван Лей, Вей Лімін, Лі Чуньпен, Ма Цзюнь, Чен Дін, Цзінь Нань, Чжао Веньфанта ін.), в педагогічних університе-тах України. Розглядаючи особливості міжкультурного діалогу, молодий дослідник Хуан Ге представляє унікальний погляд на діалог співацьких традицій України та Китаю. Він значає, що «китайська на-родна пісенна творчість, так як і українська, заро-дилась у глибокій давнині, до нашого часу зберег-ла своє художньо-образне та жанрове розмаїття. В своїх кращих зразках китайська народна пісня відрізняється задушевною співучістю, повнотою життєвих відчуттів. Розвиваючись на основі пен-татонічного ладу, китайські народні пісні володі-ють вельми широким інтонаційним діапазоном, засобами музичної виразності, тим самим створю-ючи неповторну своєрідність китайського народ-ного мелосу» [10].  Натомість, до характерних традиційних рис української вокальної культури зазвичай відно-сять мелодійність та співучість, а також м’якість та зручність для співу української мови з багатою палітрою розспівуваних голосних, пом’якшених приголосних тощо. Зокрема Д. Євтушенко, визна-чив чинники української співацької традиції: «фонетичний склад мовлення, менталітет народу, специфіку психології, темпераменту, смаків, упо-

добань, думок, мрій, надій, інтересів. Розглядаючи риси сталої співацької манери в Україні, дослід-ник зазначає, що вона вирізняється природною невимушеністю роботи голосового апарату з ви-користанням ясної дикції та артикуляції під час співу. Ця співацька традиція вирізняється канти-ленністю, яка дає підстави називати Україну «північною співацькою Італією» [1, с. 17].  Будь-яка культура має джерельну базу – це попередні надбання народу, у відповідності до нашої тематики це українська народно-пісенна джерельна база. Як зазначають китайські дослід-ники тут можна встановити певні відмінності у мелодиці, способі звуковидобування, манері вико-нання, які мають розбіжності в українських та китайських співацьких тоадиціях.  Перш за все, слід зазначити, що культурні традиції країн з різними політичними, релігійни-ми та економічними напрямами розвитку – від-мінні, спільними завжди залишаються ціннісні виміри загальнолюдського й сутнісного, харак-терного для усіх культурних тадицій (життя, сімя, батьківщина, спільнота тощо), які віддзеркалю-ються в змісті та закарбовуються у мистецьких виявах, зокрема у поетичних, які складають осно-ву вокального твору. Щодо культури звукоутворення у вокальних традиціях України та Китаю, існують значні від-мінності як у джерельно-традиційному за сти-лем – народному (відкртиому, горловому) звукоу-творенні, так і в академічному – об’ємному, акус-тично-округлому звукоутворенні, який в україн-ській традиції має глибше коріння побутуючи з давніх часів, очевидно виділяючись як фізіологіч-но-ментальна особливість, характерна для сло-в’янсько-мовної групи. Для китайської вокальної школи академічна манера є інтеграційною якістю, яка забезпечує китайським виконавцям можли-вість до виконання класичних вокальних зразків загально-визнаної європейської співацької куль-тури, Світових класичних шедеврів, оперно-камерного спрямування. З кінця минулого та початку нинішнього ти-сячоліття, ментальна проблематика набула онов-ленго звучання, так в роботах сучасних дослідни-ків вона отримала різнобічне висвітлення. Зокре-ма, історичного, філософського, культурологічно-го, соціологічного, психологічного, політологічно-го спрямування, що свідчить про інструменталь-ність та міждисциплінарність у вивченні менталь-ності, як соціально-гуманітарного процесу.  Специфічні риси менталітету українського народу та визначення його як джерельної основи виявлено в дослідженнях провідних науковців (В. Антонович, Д. Багалій, Г. Ващенко, М. Грушев-ський, Д. Донцов, М. Драгоманов, О. Єфименко,  
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Юе ГУАНЬ · Основні чинники сучасної вокально-виконавської підготовки  студентів згідно структури національного менталітету в контексті українських співацьких традицій М. Костомаров, О. Кульчицький, Ю. Липа, В. Ли-пинський, І. Огієнко, Д. Чижевський, М. Шлемке-вич, В. Янів та ін.).  В наш час розробку даної проблеми продов-жили наші сучасники-науковці (А. Бичко, І. Бичко, Р. Додонов, С. Кримський, В. Малахов, М. Мокляк, А. Нельга, Ю. Римаренко, О. Ручка, В. Храмова, В. Шинкарук та ін.), переваги у наукових пошуках віддаються духовному світу українців: духовність, ідеалізм, індивідуалізм, егалітаризм, толерант-ність, самозаглибленість, емоціоналізм [12]. У широкому сенсі, на думку сучасної дослід-ниці О.Стасевської, «ментальний простір є сферою функціонування індивідуальної та суспільної сві-домості, а його стан детерміновано вмістом таких концептів, як «менталітет», «ментальність», «ідентичність» і аксіологічна основа функціону-вання соціуму. Національний ментальний простір об’єднує людей, що належать до певної нації, ви-значаються її ознаками, підтримують її культурні норми та звичаї, співвідносять себе з нею й усіля-ко сприяють її розвитку. Незважаючи на активне використання поняття «менталітет», відшукати у вітчизняній літературі не тільки скільки-небудь повне і докладне роз’яснення» [8].  Філософізація у терміносистемі даної дефіні-ції складна, ми заручаємось наступною типізаці-єю: «Менталітет – тип мислення, який ґрунтуєть-ся на системі цінностей певної спільноти; своєрід-ний стан, розвиток та спрямованість індивідуаль-ної або групової свідомості; підсвідомі начала, які відображають уявлення конкретного соціуму про навколишній світ, що, у свою чергу, зумовлює мо-тиви поведінки та вчинки людей. Менталітет ха-рактеризується тривкістю і консерватизмом; його трансформація можлива лише внаслідок дуже значних культурних змін і відбувається повільно. Менталітет формується під впливом традицій, соціальних інститутів, довкілля і є складним ви-явом психічної діяльності людей, що містить як свідоме, так і несвідоме. Менталітет – світоглядна матриця, картина світу у свідомості людини та уявлення про її власне місце в цій картині світу. Менталітет можна розглядати на різних рівнях: на рівні типів культур (античний, західноєвро-пейський, слов’янський); на рівні національних культур (китайський, український, американсь-кий); на рівні субкультур (дворянський, криміна-льний, християнський, молодіжний). Такий підхід дозволяє давати досить широке тлумачення кате-горії «менталітет» і використовувати її для позна-чення будь-якого більшменш стійкого комплексу уявлень про світ» [7].  Поняття «менталітет» і «ментальність» вітчи-зняні дослідники [8; 9] розглядають, як нетотож-ні: перше поняття є більш загальним і розуміється 

як базова характеристика великої спільноти (народу, нації), її тип мислення, який ґрунтується на системі цінностей, як своєрідний стан та спря-мованість групової свідомості та підсвідомі нача-ла, що відображають уявлення цієї спільноти про навколишній світ та зумовлюють поведінкові ре-акції; друге – як сукупність розумових навичок і духовних настанов, властивих окремій людині або невеликій групі. У ментальності індивідуальне і суспільне органічно зливаються і стають нерозри-вними, тому менталітет народу постає в менталь-них проявах його окремих представників.  Ментальність особистості як система установок індивіда формується на основі взаємодії із най-ближчим оточенням, що і визначає її як більш динамічну. У ментальному просторі, менталітет є конста-нтною базою для визначення суспільством й осо-бистістю лінії поведінки, ціннісних орієнтирів, ціннісно-нормативних настанов тощо. Основними складовими елементами національного менталі-тету є мова, колективна пам’ять, соціальні репре-зентації, колективні почуття, емоції і настрої, нор-ми поведінки, цінності, ментальні репрезентації культури, тип мислення, соціальне сприйняття, національний характер і темперамент, національ-на самосвідомість.  Як своєрідна прихована мудрість народу він має нормативно-оціночну сторону. Визначаючи структуру «національного» у співвідношенні до «менталітету», сучасні дослідники виокремлю-ють: «архетипічний компонент менталітету – сис-тема архетипів і компонентів колективного несві-домого; когнітивний компонент – образ світу і способи мислення колективного суб’єкта; цінніс-но-смисловий компонент – система цінностей, ціннісних орієнтацій, ідеалів, норм; емоційний компонент – оцінки, емоції, почуття; поведінко-вий компонент – мотиви і стереотипи поведінки. Відзначено, що кожен із цих компонентів має не-свідомий і свідомий рівні, через що феномен наці-онального менталітету позначається стійкими і нестійкими структурними станами. Усе це разом утворює так званий «ментальний простір» – цін-нісно-смислове утворення, що являє собою сукуп-ність ціннісних основ, сфери функціонування мен-талітету, а також його результату, вираженого у формуванні соціокультурної ідентичності» [9].  Ментальний простір в межах якого побуту-ють українські вокальні традиції, грунтується на вищезезначених чинниках, він піддавався непря-мому впливу соціуму та виявлявся у творчості яскравих та самобутніх предстаників-митців, які транслювали ці традиції після осмисленої транс-формації та створенні власної авторської концеп-ції у творчих виявах.  
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Ми свідомі, що китайські співацькі традиції складались за подібних умов та під впливом за-гальних національних чинників, що й українські співацькі традиції, проте їх ментальний досвід мав дещо інший вплив на творчість, та відобрази-вся на формах, у якостях та ключових чинниках, зокрема у вокальній традиції горлового звукови-добування, що відповідає притаманній китайсь-кому народу мовній культурі, стилістична основа якої базується на відмінних акустично-фізіологічних нормах у мовленні та задіянні пев-них акустичних та дикційних унормованостях.  Для даної тематики вважаємо ключовими досягненнями китайських студентів є прагнення оволодіти європейською академічною вокально-виконавською манерою та відповідного мовлення близького до усталених літературних норм у від-повідності до культурної мовленнєвої традиції у співі. Дана тематика піднімалась молодими ки-тайськими науковцями Вей Лімін, Лю Мяоні та ін. Осягнення українських співацьких традицій – ака-демічної манери, об’ємно-акустичного звучання, привнесення у вокальне виконавство різноманіт-ної тембральної палітри, кантилени, рівномірного звукового потоку зі згладженими регістровими переходами та дотриманням вокально-мовленнєвих норм (української літературної мов-леннєвої норми, за Лю Мяоні) у вокальному вико-навстві, узагальнено-вибірково, можна віднести до ключових українських вокальних традицій. Причому, слід враховувати, що вибір місця та напрямку вокально-технічного розвитку китайсь-ких студентів необмежений, проте упродовж останніх десятиліть, вони цілеспрямовано готу-ються до здобуття музичної освіти в Україні. Зок-рема, їх приваблюють можливість поєднання пе-дагогічного та творчо-виконавського спрямуван-ня фахового становлення на мистецьких факуль-тетах в педагогічних університетах України. Від-повідно до потреб та устремлінь сучасного сту-дентства слід відмітити «новий набір потреб» і «цінностей», про який ми зазначили вище, а саме осягнення основ музичної педагогіки, як майбут-ню перспективну траекторію саморозвитку та вокально-виконавський розвиток у контексті на-дання освітніх послуг на засадах усвідомлення ментальних відмінностей, які відображено в схід-ній і західнй концепціях («Схід – Захід»). Дореч-ним, на нашу думку є узагальнення Рене Генона, який розглядав типи східний та західний типи мислення у співвідношенні до двох цивілізацій-них типів – традиційні (східні), та прогресивістсь-кі (західні). Згідно філософії Сходу, це єдиний ду-ховний канон життя, що спрямовано на духовне удосконалення людини, дотримання морально-етичних норм, закарбованих в текстах (Коран, 

Веди, китайське 5-ти книжжя тощо). За якими філософія Сходу, протягом багатьох віків, підпо-рядковує індивідуальне начало, світовому цілому, та встановлює порядок домінування світового цілого над індивідуальним, проводячи аналогію ми встановили що вчителювання східного типу, це вчитель-гуру – життєвий наставник, це іще раз засвідчує східної традиціоналізм цивілізації (панування стереотипного стилю мислення та переважання його над науковим). Натомість, за-хідна концепція у філософских трактатах – раціо-нально-логічна та аналітична, автономна (В. Пет-рушенко, Фан Динь Тань та ін.).  Повертаючись у русло наших дослідницьких інтересів слід зазначити, що вокальна підготовки майбутніх учителів музики Китаю вимагає озна-йомлення з новою для них культурою та її тради-ціями, зокрема українськими співацькими тради-ціями. Виокремлюючи специфічні українські  співацькі традиції, слід зазначити, що співацька діяльність українців – найбільш масовий соціаль-но-колективний вид творчості був у пріоритеті в житті нації, давалась взнаки природна художньо-поетична і співацька обдарованість народу (Н. Шумада). Ми вважаємо, що осягнення провідних украї-нських співацьких традицій відбувається у межах майстер-класів провідних педагогів-вокалістів, діалог культур відбувається у процесі спілкуван-ня, зокрема навчальному процесі де діалог куль-тур відбувається мовою вокальної музики, на ма-теріалі українських вокальних класичних творів, в процесі інтеграції набутих співацьких традицій від професіонала педегога-митця до студента-вокаліста. Вокальна підготовка китайських студе-нтів в українських закладах вищої освіти ґрунту-ється на вивченні українських вокальних тради-цій, в основі яких лежать елементи провідних ме-тодичних системи (М. Березовського, Д. Бортнян-ського, М. Дилецького, М. Леонтовича, К. Стеценка та ін.), до Майстер-класів сучаників у високому сенсі, ми відносимо М. Кондратюка, Д. Петринен-ко, Л. Лобанову, Л. Руденко, А. Солов’яненка, Є. Мірошніченко та ін., які використовували украї-нські вокальні традиції у підготовці професійних співаків, сповідаючи емпіричну та дидактичну схеми індивідуального співацького розвитку. За аналогами успішних педагогів, наших попередни-ків, таке спрямування вокального навчання знач-но розширить спектри виконавських інтересів китайських студентів, озброїть вокальними тра-диціями на основі аналізу майстер-класів провід-них педагогів-вокалістів, різноманітними знання-ми, уміннями і навичками. Окрім того, на думку сучасного дослідника Є. Шуневича, «у до-класичний та класичний періоди побутування 
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української вокальної школи», «цілком окресле-ними були духовно-освітні цінності, які заклада-лись в навчально-дидактичні методи виховання розвинених особистостей, майстрів сольного спі-ву», за зразками педагогів-виконавців, переймаю-чи їх еталонну манеру співу в пошуках власної вокально-виконавської манери [13]. Тож, цілком слушною є думка що українська вокальна тради-ція включає елементи емпіричної та дидактичної схем індивідуального співацького розвитку. 

Отже, до українських вокально-виконавських традицій ми відносимо, емпіричну й дидактичну схеми індивідуального вокального розвитку спі-ваків, на засадах дотримання академічної манери, об’ємно-акустичного звучання, привнесення у вокальне виконавство різноманітної тембральної палітри, кантилени, рівномірного звукового пото-ку зі згладженими регістровими переходами та дотриманням вокально-мовленнєвих норм тощо.  
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Гуань Юе. Основные факторы современной вокально-исполнительской подготовки студен-

тов в соответствии со структурой национального менталитета в контексте украинских певче-
ских традиций 

В статье рассматриваются проблемы вокальной педагогики – многогранной области педагогиче-
ской науки, которая постоянно трансформируется под влиянием различных событий историко-
культурного пространства, реагирует на социальные процессы, в которых проходит педагогический 
процесс. Следует отметить, что вокальная педагогика в Украине прошла сложный путь развития, ка-
ждый период развития вокальной педагогики обусловлен культурой общества в целом, спецификой ор-
ганизации жизни и труда, содержанием духовных потребностей, социальных отношений, существую-
щих форм и условий. традициями вокального обучения, становления профессиональных исполнителей и 
педагогов-музыкантов, выбравших вокально-исполнительскую деятельность средством творческого и 
педагогического воздействия на подрастающее поколение.  

Ключевые  слова :  учитель музыкального искусства, украинские вокальные традиции, ментали-
тет, национальные традиции и т.д. 

 
Guan Yue. Main factors of modern vocal-performance training of students under the structure of 

the national mentality in the context of the ukrainian spinish 
The article deals with the problems of vocal pedagogy – a multifaceted branch of pedagogical science, which 

is constantly transformed under the influence of various events of the historical and cultural space, responds to 
the social processes in which the pedagogical process continues. It should be noted that vocal pedagogy in 
Ukraine has passed a difficult path of development, and each historical period of development of vocal pedagogy 
is due to the culture of society as a whole, and the specifics of organization of life and work, content of spiritual 
needs, social relations, existing forms and conditions, traditions of vocal training and development. professional 
performers and music teachers who have chosen vocal performance as a means of creatively-pedagogically influ-
encing the younger generation. Extremely valuable for today are the modern scientific explorations of Ukrainian 
and Chinese scientists, as a result of which the history and methodology of vocal pedagogy is filled with new pages 
that supplement the information field of Ukrainian singing traditions – the source base of vocal formation of the 
young generation, which has chosen the path of pedagogical and vocal performance . In their best examples, Chi-
nese folk song is distinguished by heartfelt singing, fullness of life. Developed on the basis of a pentatonic system, 
Chinese folk songs have a very wide intonation range, a means of musical expression, thus creating a unique Chi-
nese folk melody. Typical traditional features of Ukrainian vocal culture are usually melody and singing, as well as 
softness and convenience for singing Ukrainian with a rich palette of singing vocal, softened consonants and 
more. We refer to the Ukrainian vocal and performing traditions, empirical and didactic schemes of individual 
vocal development of singers, on the principles of adherence to the academic manner, surround-acoustic sound-
ing, bringing to the vocal performance of a variety of timbral palette, cantilenas, evenly-spaced regiometal vocal 
norms, etc. 

Keywords : music teacher, ukrainian vocal traditions, mentality, national tradition, etc. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ:  

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯКІВ  
У статті проаналізовано міждисциплінарний підхід в процесі професійної підготовки фахівців педа-

гогічного профілю Окреслено стратегічні напрями оновлення процесу навчання на основі застосування 
принципів міждисциплінарних зв’язків у процесі вивчення іноземної мови. Визначено три основні типи 
сучасного підходу до інтеграції навчальних програм: мультидисциплінарний, міждисциплінарний та 
інтердисциплінарний. 

Міждисциплінарні дослідження є оптимальним варіантом для розвитку творчого мислення студе-
нтів, що дозволяють їм досліджувати та встановлювати зв’язки між найрізноманітнішими ідеями, 
методами та способами мислення.  

Ключові  слова :  міждисциплінарні, мультидисциплінарні та інтердисциплінарні зв’язки, інтегра-
ційні заняття, пізнавальна діяльність студентів, міждисциплінарна інтеграція. Актуальність проблеми міждисциплінарних зв’язків визначаться тим, що випускники закладів вищої освіти працевлаштовуються у різних галу-зях, численних компаніях, ніж було у минулому. Ці зміни у майбутньому кар’єрному шляху студента потребує того, щоб випускники університету во-лодіти широким набором навичок та високим рівнем адаптивності. Здебільше вони здобувають-ся під час професійної підготовки фахівців з вико-ристанням міждисциплінарних (міжпредметних) підходів. Значення терміну «інтегрувати» розглядали Інета Хелман та Ілізе Бражка (Ineta Helmane, Ilze Braska) [4]. Термін стосується об'єднання, адапта-ції, синтезу, включення, об'єднання та координа-ції. Інтегрувати означає поєднувати дві чи більше речей, щоб стати більш ефективним. Інтегрова-ний означає поєднуватись для утворення єдиного предмета, поєднуючи або координуючи окремі елементи, задля забезпечення гармонійного, взає-мопов'язаного цілого організованого або структу-рованого таким чином, щоб складові одиниці фу-нкціонували спільно. Споріднені слова: повне, ціле, цілісне, притаманне, невіддільне, об'єднане. Слово «інтеграція» – це акт об'єднання в ціле. Си-нонімами слова «інтеграція» є консолідація, поєд-нання у цілісність. З інтеграційного аспекту важ-ливо особливо вказати на внутрішню рівновагу, щоб у процесі викладання / навчання всі цілі та завдання спочатку окремих елементів, оскільки зміст самостійних шкільних предметів досягався і виконувався в навчальному процесі. Також важ-ливим є аспект цілісності особистості, як студент здобуває знання та вміння у процесі засвоєння 

навчального матеріалу та як вони будуть викори-стовуватися та розвиватися, настанови для того, щоб повноцінно долучитися до навчального про-цесу. Ефективність інтегрованого викладання / навчання виправдана зв'язком навчання з жит-тям (адже життя – це ціле), здобуттям єдності ду-ховного розвитку особистості та розумінням узго-дженості всередині знань. Інтегроване викладан-ня / навчання чи процес викладання / навчання мають бути пов'язані з цілим, що передбачає не лише засвоєння навчального змісту, але й забез-печує «цілісний підхід до розвитку особистості сприяє інтелектуальному, емоційному та соціаль-ному розвитку школяра у взаємозв'язку» (Anspoka, 2003). Інтегроване викладання / на-вчання, пов’язане з цілим, забезпечує переважне втілення ідей викладання / навчання (Anspoka, 2003), оскільки під час засвоєння одного предме-та, вивчаючи одне питання, студент отримає уяв-лення про зміст іншої дисципліни, яка також під-лягає засвоєнню. Інтегрований процес навчання, який створює ціле породжує мотивацію у студен-та до навчання. Отже, важлива дія викладача, в результаті чого створюються умови, коли студент бачить цілісність змісту навчання, а не викладач вказує на зв'язки, які слід бачити. Усвідомлення мотиву в інтегрованому навчанні – це внутрішня рушійна сила, суб'єктивна складова, індивідуальна і для всіх різна (Petere, 2014, 116). Інтегроване на-вчання може бути умовою забезпечення навчання, що передбачає структуровану роботу з чіткою концепцією, методами та принципами, поєднуючи декілька освітніх парадигм таким чином, що дає можливість кожному учневі навчатися у власному 
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Світлана ЗАСКАЛЄТА · Тенденції професійної підготовки фахівців  педагогічного профілю: застосування міжпредметних зв'яків  стилі та орієнтирах в офіційно визнаному навчан-ні середовище (Csorba, 2013).  Префікс «мульті» описується Інетою Хелман та Ілізе Бражка як поєднання форми, що означає «багато, багато, багато, багато разів, більше одно-го, більше двох» і використовується при форму-ванні складних слів (словник.com) [4]. На практи-ці це може бути пов'язано з кожним випадком, коли одночасно вивчається більше ніж один пред-мет. Мультидисциплінарні підходи зосереджу-ються насамперед на дисциплінах. Викладачі, які застосовують такий підхід, організовують станда-рти з дисциплін навколо теми.  Слово «інтер» використовується для утворен-ня прикметників, що означають «між або серед згаданих людей, речей або місць» (Кембриджсь-кий словник). Слово «міждисциплінарний харак-тер» поєднує або включає дві або більше навчаль-ні дисципліни або поєднує дві або більше профе-сій, технологій, кафедр тощо, як у бізнесі, так і галузі [4]. Міжпредметні дисципліни – це те, що охоплює більш однієї галузі вивчення; inter- (латина) означає «між», і дисциплінарне, що є від латинської «дисципліна) і означає викладання чи знання. При міждисциплінарному підході викла-дачі розробляють навчальну програму навколо загального навчання з різних дисциплін Вони по-єднують спільне навчання, закладене в дисциплі-нах, щоб підкреслити міждисциплінарні навички та концепції. Дисципліни є ідентифікованими, але вони набувають меншої важливості, ніж у мульти-дисциплінарному підході [4]. Зарубіжні ослідники приходять до висновку [4]: 
– метою інтегрованого навчання є цілісний розвиток особистості студента шляхом єдності навчання з реальним життям; 
– усі підходи до інтегрованої навчальної програми виявляються більш ефективни-ми для навчання студентів, ніж традицій-ний підхід на основі однієї дисципліни; 
– основні відмінності між підходами інтегра-ції навчальних програм полягають у розу-мінні стратегій, взаємозв’язків та складно-сті контекстів; 
– ефективна реалізація цілей освіти можли-ва за умови розуміння типів інтеграції, а також способів планування та співпраці; 
– у контексті нових вимог до освіти (розвиток компетенцій) – трансдисциплі-нарний підхід можна розглядати як най-продуктивніший вид інтеграції. Підхід до майбутньої освіти за допомогою декількох і часто інтегруючих дисциплін допома-гає реалізувати цілісну мету міждисциплінарного та мультидисциплінарного підходу, створити ці-лісний футуристичний освітній досвід, який вико-

ристовує різні режими свідомості та розуміння [5]. На думку Томаса Ломбардо (Thomas Lombardo) майбутня освіта може викладатися як курс інтегративних досліджень, або інтегративані студії в контексті майбутнього. Такий підхід до майбутньої освіти є одночасно мультидисциплі-нарним та міждисциплінарним [5]. Міжнародне бюро освіти (IBE-ЮНЕСКО) ви-значає три основні типи сучасного підходу до ін-теграції навчальних програм: мультидисциплі-нарний, міждисциплінарний та міждисциплінар-ний) [3]. 
– Мультидисциплінарна навчальна програма (multidisciplinary curriculum) – це вивчення теми з точки зору більш ніж однієї дисцип-ліни та вирішення проблеми з використан-ням іншого дисциплінарного підходу (Klaassen, 2018). Наприклад, вивчення те-ми «Вища освіта країни, мова якої вивча-ється» з дисципліни «Практичний курс англійської мови» можливий за умови ви-вчення курсу дициліни «Університетські студії». 
– Інтердисциплінарна навчальна програма (іnterdisciplinary curriculum)- це розуміння теорій, що розрізають різні дисципліни та висвітлюють процес та значення, а не по-єднання різних змістів дисципліни. Напри-клад, сучасні педагогічні дослідження з предметів «Педагогіка», «Університетські студії» вимагають знань іноземної мови для опрацювання англомовної літератури.  
– Трансдисциплінарна навчальна програма (transdisciplinary curriculum) – це усунення меж між основними дисциплінами, інтег-рування їх для побудови нового контексту реальних тем та ведення основного курсу (Doyle et al., 2018).  В основному, міждисциплінарна навчальна програма розглядається як курс, що виходить з двох або більше навчальних дисциплін з викорис-танням знань та методів роботи з однієї дисцип-ліни та застосування їх до іншої дисципліни задля забезпечення більш широкого і глибокого засво-єння знань та набуття відповідних компетенцій. Щодо навчальних програм з окремих курсів, то вони містять у собі мідпредметні зв’язки, які включають у собі відомості з різних предметів, а саме завдання для активізації пізнавальної діяль-ності студентів. Крім роботи з широким діапазоном знань, студенти, які займаються міждисциплінарними дослідженнями, працюють з декількома кафедра-ми, піддаючи їх різноманітним способам мислен-ня та формуванню навичок спілкування. Результати навчання, які можуть бути досяг-нуті за допомогою цього виду практики, залежать від кількості дисциплін, які беруть у ньому участь, 
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а також виду знань, на які потрібно звернути ува-гу. У нашому дослідженні, проведеному на фа-культеті іноземної філології Миколаївського наці-онального університету ім. В. О. Сухомлинського, студентам було запропоновано працювати над завданням, яке дозволило їм використати свої знання іноземної мови. Прикладом є завдання, які включають творчі роботи з метою активізації са-мостійної пізнавальної діяльності при вивченні дисциплін «Університетські студії», «Педагогіка», «Теорія і практика управління закладами освіти», які висвітлюють проблеми компаративістики, сучасних педагогічних досліджень в галузі педа-гогіки. Такий інтегрований підхід дає позитивні ре-зультати. По-перше, студентам було надано мож-ливість проявити та розвинути творчу уяву та глибокі знання з дисциплін, які вони вивчали. Не достатньо просто запам’ятовувати факти та фор-мули в межах дисципліни; студентам пропонуєть-ся творчо екстраполювати те, що вони вивчили по кожній дисципліні. По-друге, студентів прояви-ли синтетичне мислення, долають надмірну фраг-ментацію, що міститься у типовій навчальній про-

грамі. Окрім навчання та розвитку уяви, інтелек-туальний синтез – є проявом високого рівня пі-знавальної майстерності, яка застосовуватиметь-ся у майбутній професійній діяльності.  Отже, основна мета вищої освіти полягає у формуванні знань про певну дисципліну, яка мо-же забезпечити студентам здатність аналізувати інформацію та застосовувати її до реального жит-тя. Щоб покращити розуміння студентами та зро-бити навчальний процес більш продуктивним та приємним, потрібно відчути студентами зв’язок між різними предметами відповідної навчальної програми.  Міждисциплінарні дослідження є оптималь-ним варіантом для розвитку творчого мислення студентів, що дозволяють їм досліджувати та встановлювати зв’язки між найрізноманітнішими ідеями, методами та способами мислення. Ви-вчення двох або більше пов'язаних між собою предметів є корисним для кращого розуміння предметів, оскільки вони дозволяють студентам застосовувати знання, отримані в одній галузі, для поліпшення їхнього розуміння предмету в іншому. 
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Светлана Заскалета. Тенденции профессиональной подготовки специалистов педагогиче-

ского профиля: применение межпредметных свзей  
В статье проанализированы междисциплинарный подход в процессе профессиональной подготовки 

специалистов педагогического профиля Определены стратегические направления обновления процесса 
обучения на основе применения принципов междисциплинарных связей в процессе изучения иностранно-
го языка. Определены три основных типа современного подхода к интеграции учебных программ: муль-
тидисциплинарный, междисциплинарный и интердисциплинарный. 

Междисциплинарные исследования является оптимальным вариантом для развития творческого 
мышления студентов, позволяющие им исследовать и устанавливать связи между самыми разнооб-
разными идеями, методами и способами мышления. 

Ключевые  слова :  междисциплинарные, мультидисциплинарные и интердисциплинарни связи, 
интеграционные занятия, познавательная деятельность студентов, междисциплинарная интегра-
ция. 
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Світлана ЗАСКАЛЄТА · Тенденції професійної підготовки фахівців  педагогічного профілю: застосування міжпредметних зв'яків  
Svitlana Zaskaleta. Trends of professional training of future teachers: application of interdiscipli-

nary connections  
Dynamic educational processes in the world, the development of modern technologies, sharp competition in 

the labor market, and a high level of requirements for a specialist determine the need for a comprehensive study 
of conceptual foundations and the search for effective ways of developing the system of higher education in 
Ukraine. 

Generalization, refinement and specification of the essence of the concept of "integration", substantiation of 
the meaning of the concept "integration classes" and the definition of their distinctive features; in determining the 
strategic direction of updating the learning process, which is the application of the principles of interdisciplinary 
ties in the process of studying humanitarian disciplines. 

The application of an integrated approach to foreign language classes includes an interdisciplinary ap-
proach. This approach helps to enhance the perception of material achievement syntetychnosti knowledge and 
integrity. 

In order to activate the independent cognitive activity of students in foreign language lessons, interdiscipli-
nary connections are effectively used. The pedagogical conditions of the effectiveness of the application of inter-
disciplinary connections are the use of the teaching and teaching complex taking into account the specifics of the 
study of a foreign language and humanities at the Faculty of Foreign Philology; conducting various types of con-
trol of the results of independent work of students. 

Defining a strategic direction for updating the learning process, which is the application of the principles of 
interdisciplinary ties in the study of humanities. 

The effectiveness of the application of interdisciplinary connections at the Faculty of Foreign Philology is de-
termined by the level of formation of intellectual skills and abilities to work with sources of information, level of 
development of skills of self-organization of cognitive activity (planning, implementation and self-control of train-
ing). 

Key  words .  interdisciplinary connections, integration classes, cognitive activity of students, interdiscipli-
nary integration. 
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Проблема формування емоційно-образної сторони мовлення дітей та її прояву у творчій діяльності до сьогодні залишається актуальною у вітчизняній і зарубіжній психолого-педагогічній науці. Ситуація сьогодення розглядає процес ста-новлення творчої особистості дитини як важли-вий чинник у розвитку підростаючого покоління. З позицій даних вимог одним з найбільш актуаль-них пошуків усієї сучасної освіти виступає потре-ба у формуванні творчої особистості в дошкільно-му віці (Л. Божович, Л. Венгер, Л. Виготський, П. Гальперін, О. Запорожець, Д. Ельконін). Здійс-нивши аналіз базових положень більшості сучас-них педагогічних технологій, можемо констатува-ти, що концептуальною засадою кожної техноло-гії є формування емоційно-образної сторони мов-лення дитини шляхом вияву творчих здібностей у старшому дошкільному віці. Упевнені, що володіння літературною мовою, постійне вдосконалення мовленнєвих навичок складає необхідний компонент освіченості та ін-телігентності. Дотримання норм літературного мовлення, вміння передавати свої думки дотично призначення та мети висловлювання, логічно, виразно є одним з найхарактерніших проявів роз-витку особистості.  В останні роки в системі дошкільної освіти прослідковується пріоритетна увага до інтелекту-ального розвитку дитини, проте розвитку емоцій-но-образної сторони мовлення часто надається меншого значення. Натомість, як справедливо за-значали Л. Виготський і О. Запорожець, тільки уз-годжене функціонування цих двох систем – емо-ційної сфери та інтелекту – у тісній єдності може забезпечити успішність будь-яких форм діяльнос-

ті. Розумовий розвиток тісно пов’язаний з емоцій-ною сферою дитини, світом її почуттів та пережи-вань. Щоб відтворити, свої почуття і зрозуміти почуття інших, необхідно розвивати емоційну сфе-ру особистості починаючи з дошкільного віку [1]. Становлення і розвиток мовлення (словника, граматичного ладу, звукової та інтонаційної сто-рони), вміння створювати різні типи зв’язного висловлювання відбуваються в дошкільному віці. Ці досягнення дитини визначні, тому можна гово-рити не тільки про формування фонетики, лекси-ки, граматики, але й про розвиток правильності, змістовності, точності, виразності, образності.  Слова «образність», «образний» використову-ються в різних значеннях. Образність в широкому значенні – це наочність, барвистість зображення – невід’ємна ознака будь-якого виду мистецтва, форма усвідомлення дійсності з позиції естетич-ного ідеалу, образність мовлення – її прояв.  Стилістика розглядає образність мовлення як особливу стильову рису, яка найбільш повно ви-ражається у мові художньої літератури. Потрап-ляючи до художнього контексту, слово включа-ється у складну образну систему твору і виконує естетичну функцію. Отже, образність мовлення – це здатність слова створювати наочно-почуттєві образи предметів та явищ довкілля, і цьому краще за все сприяє театралізація. Погоджуємось із твердженням, що творча особистість – це креативна особистість, яка вна-слідок впливу зовнішніх факторів набула необхід-ні для актуалізації творчого потенціалу додаткові мотиви, особистісні утворення, здібності, що сприяють досягненню творчих результатів у  різних видах творчої діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ  
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ 

У статті подано аналіз поглядів науковців щодо формування емоційно-образної сторони мовлення 
старших дошкільників засобами театралізації, доведено, що кожна технологія ґрунтується на форму-
ванні творчої особистості, для чого потрібно виявляти творчі здібності у ранній віковий період. Для 
ефективного протікання процесу формування емоційно-образної сторони мовлення старших дошкіль-
ників засобами театралізації вихователю необхідно керувати цим процесом, що є необхідним в активі-
зації процесу розв’язування творчих завдань, проблемних ситуацій, для розвинення самоконтролю. Ви-
значено, що широкі можливості щодо формування емоційно-образної сторони мовлення дітей дає теа-
тралізована діяльність, яка також має унікальні можливості щодо вирішення завдань формування 
творчих здібностей у старших дошкільників.  

Ключові  слова :  дитина старшого дошкільного віку, театралізація, емоційна образність, творчі 
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Зрозуміло, що результати будь-якої діяльнос-ті людини залежать від рівня розвитку відповід-них здібностей. Основні положення теорії здібно-стей були розроблені в 30–50-х роках минулого століття психологами Л. Виготським, С. Рубінш-тейном, Б. Тепловим і пізніше розвинуті у працях О. Леонтьєва, К. Платонова, Н. Лейтеса, В. Шадрікова, Т. Артем’євої. У цьому контексті концептуальне значення має наукове положення про провідну роль навчання в розвитку дитини, у формуванні її творчості (Л. Виготський, О. Запорожець, В. Давидов та ін.). Так, Л. Виготський, торкаючись проблеми формування творчої особистості дітей дошкільного віку, за-значав: «З однієї сторони, очевидно, необхідна певна основа для того, щоб у дитини розвивалась творчість, і в цьому розумінні навчання є переду-мовою творчості. З іншої, жодне глибоке засвоєн-ня, оволодіння людським досвідом без творчої активності дитини є неможливим, і в цьому відно-шенні творчість є умовою повноцінного, розвива-льного навчання» [1, 22]. Вивченням проблеми розвитку емоційної сфери дитини займалися вітчизняні психологи: A. Запорожець, Л. Стрєлкова, В. Абраменкова, A. Рояк, А. Миколаєва, Т. Гаврилова. Серед безлічі засобів впливу на розвиток емоційно-образної сторони мовлення дитини старшого дошкільного віку важливе місце посідає театралізація, яка по-єднує в собі художнє слово, драматичну дію, пое-тику, музику, літературу та живопис; допомагає дитині глибше пізнати свій внутрішній світ, спо-нукає до самовдосконалення, викликаючи естети-чні почуття та емоції в ході театралізованого дійс-тва. Проте педагогами дошкільних навчальних закладів приділяється недостатня увага питанню театралізації як ефективному засобу розвитку емоційно-образної сторони мовлення. Проблема використання театралізації як повноцінної та ефективної складової виховного процесу хвилю-вала і хвилює педагогів та психологів минулого та сучасності. Так Л. Артемова, Р. Жуковська, О. Кононко, О. Козлюк, І. Луценко, Л. Макаренко, Д. Менждерицька, Г. Михайлова, Г. Марчук, Т. Поніманська, С. Русова, М. Шуть досліджували проблему педагогічної цінності театралізації, різ-ні аспекти значення театралізованої діяльності у вихованні дитини. Сучасною педагогічною нау-кою пропонуються різні засоби розвитку емоцій-но-образної сторони мовлення: музичні заняття, слухання казок і художніх розповідей, знайомство з природою, малювання. Проте театралізація як ефективний засіб розвитку емоційних почуттів дитини недооцінюється. Необхідно змінити від-ношення вихователів закладів дошкільної освіти до потенціалу театралізованої діяльності, оскіль-

ки театр є особливим засобом безпосереднього емоційного впливу на особистість дитини. Оскіль-ки провідною діяльністю в дошкільному віці є ігрова діяльність, тому саме гра в різних її формах має стати для педагогів дієвим засобом форму-вання особистісних якостей та творчих здібнос-тей дітей дошкільного віку. Відтак різнобічний вплив театралізованих ігор на дитячу особистість дає змогу використовувати їх як педагогічний засіб. Розвивальна можливість таких ігор полягає в формуванні емоційно-образної сторони мовлен-ня дошкільників, дитина немовби переживає вну-трішнє оновлення, відчуває сценічну дію як своє власне життя, має можливість безпосередньо про-являти емоції та задовольняти різнобічні інте-реси.  Процес розвитку мовлення передбачає засво-єння не тільки змістової сторони мовлення, але й емоційно-образної. Тому використання дітьми різноманітних засобів виразності мовлення – най-важливіша умова сучасного інтелектуального, мовленнєвого, літературного та художнього роз-витку.  Сформувати емоційно-образну сторону мов-лення можна шляхом залучення дитини до висту-пів перед аудиторією. При цьому велику допомогу можуть надати театралізовані ігри, які сприяють розвитку емоційної сфери, образного мовлення. Крім того, залучення дітей до мистецтва сприяє формуванню емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, спрямовуючи їх до творчої діяльності, яка відповідає специфіці розвитку психічних про-цесів старших дошкільників. Це свідчить про ши-рокий розвивальний потенціал театралізації, який наполягає на використанні її в освітньо-виховному процесі.  У театралізованій діяльності розвиваються артистичність, здатність до перевтілення, імпро-візація, формуються оцінні судження, удоскона-люються невербальні засоби мовлення (жести, міміка, пластика), розвивається інтонаційна вира-зність мовлення, діти вчаться працювати з різни-ми театральними ляльками і водити їх, озвучува-ти, передавати характер, інтонацію персонажу, театралізувати сюжети улюблених казок. У теат-ралізації широко використовуються емоційно-образні мовленнєві та хореографічні дії. Через театралізацію вихователь вчить спілкуватися ді-тей один з одним опосередковано. На думку Н. Луцан, ігрова дія є сприятливою умовою для мовленнєвого розвитку дітей, зокрема його емо-ційно-образної сторони [4, 41-42]. Театралізація спонукає до імпровізації у скла-данні невеликих розповідей і казок, підтримує праг-нення дітей до самостійності у створенні образу, використовуючи невербальні засоби спілкування. 
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Ірина КАРДАШ  Формування емоційно-образної сторони мовлення старших дошкільників засобами театралізації Успіх театралізації залежить від правильного ви-бору оповідання, вірша чи казки. На думку Л. Шепіло, насамперед твір повинен відповідати законам драми – мати зав’язку, кульмінацію, роз-в’язку; емоційні дії персонажів, повчальну спря-мованість їхніх вчинків; короткі висловлювання дійових осіб; зміст повинен бути зрозумілим ді-тям; багатство й різноманітність дійових осіб щоб для залучення більшої кількості дітей; динаміч-ність сюжету; емоційно-образне мовлення, наси-чене художніми засобами виразності [6, 14–17]. У ранньому віці вихователі використовують на заняттях і в повсякденному житті фланелег-раф, театральні та настільні ігри. залучаючи та-ким чином дітей до театралізації. Для старших дошкільників використовуються театралізовані ігри, ігри-драматизації та імпровізації (розіг-рування сюжету без попередньої підготовки). В усіх групах закладів дошкільної освіти використо-вують різні види театрів: настільний, тіньовий, пальчиковий, ляльковий, бі-ба-бо тощо. Проте діти старшого дошкільного віку більш яскраво й різноманітно виявляють самостійність і оцінне ставлення в театралізації: придумують зміст гри і втілюють задуманий образ з допомогою невер-бальних засобів та засобів виразності. Підготовле-ність імпровізації досягається наявністю поперед-нього досвіду, вмінням осмислювати образи геро-їв, певним рівнем засвоєння різних щляхів реалі-зації задумів.  Дослідники наголошують на значному потен-ціалі театралізації. О. Запорожець довів, що театра-лізація вчить дитину розуміти думки, почуттями персонажів, виходячи за коло повсякденних вра-жень у світ людських прагнень і вчинків. Творчий 

характер театралізації полягає в тому, що дитина наслідує те, що бачить, та передає своє ставлення до побаченого. Входячи в образ, дитина здійснює мисленнєву діяльність, її почуття стають глибши-ми, вона щиро переживає вчинки персонажів та події, що відбуваються у грі [2]. Крім того, у проце-сі драматизації в дошкільників розвивається зв’яз-не мовлення, яке має емоційно-образний характер та передбачає широке використання вербальних та невербальних засобів виразності.  Отже, зазначимо, що театралізація дає великі можливості для розвитку мовлення, прояву твор-чих здібностей, самостійності, ініціативності ді-тей, а головне – для формування емоційно-образної сторони мовлення. Робота над форму-ванням емоційно-образної сторони мовлення є ефективною, якщо вона спирається на емоційно-образний характер відчуття довкілля, враховує вікові особливості, якщо у процесі навчання реа-лізуються умови, які сприяють активізації мис-леннєвої та мовленнєвої діяльності дошкільників, тобто при використанні діяльнісного підходу. Через театралізацію дітям стає ближче і зро-зуміліше те, що їм найважче зрозуміти: внутріш-ній світ людини, її почуття, мотиви вчинків, став-лення до інших людей та довкілля. Театралізація розкриває дитині дійсність різними засобами:: через оповідання або вірш, через казку, де персо-ніфікуються тваринний та рослинний світ, нежи-ва природа та реалізується певна ідея. Театраліза-ція збагачує емоції дошкільників: Беручи участь у театралізованих іграх, діти співчувають герою, переживають разом з ним його пригоди; виховує уяву: захоплюючі живі образи викликають у до-шкільників конкретні уявлення.  
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Ірина КАРДАШ  Формування емоційно-образної сторони мовлення старших дошкільників засобами театралізації 
Ирина Кардаш. Формирование эмоционально-образной стороны речи старших дошкольни-

ков засобами театрализации 
В статье анализируются взгляды ученых на формирование эмоционально-выразительной стороны 

речи старших дошкольников с помощью театрализации, Доказано, что для эффективного течения про-
цесса формирования эмоционально-выразительной стороны речи старших дошкольников необходимо 
соответствующее руководство со стороны воспитателя, которое является важным фактором акти-
визации процесса решения творческих задач, проблемных ситуаций, помогает развить самоконтроль.  

Ключевые  слова :  ребенок дошкольного возраста, театрализованная деятельность, эмоциональ-
ная образность, творческие способности, педагогическое руководство 

 
Iryna Kardash. Theatre acting as a means of emotional and expressive side of senior preschoolers 

speech formation 
The article analyzes the views of scientists on the formation of the emotional-figurative side of senior pre-

schoolers’ speech by means of theatrical activity, and proves that each technology is based on the formation of a 
creative personality. It is necessary to discover creativity in the early age. For the effective process of formation of 
the emotional-figurative side of senior preschoolers’ speech by means of the theatrical activity, the educator needs 
to manage this process, which is necessary in activating the process of solving creative tasks, problematic situa-
tions, for the development of self-control. It has been determined that theatrical activity is also a great opportu-
nity for the formation of the emotionally-imaginative side of children's speech, which also has unique opportuni-
ties for solving the problem of senior preschoolers creative abilities formation. 

To express by means of speech specific feelings that a child has in the process of knowing reality, he/she needs 
to have a basic knowledge of the distinctive features and capabilities of speech units and their functional use. 

Working on the formation of the emotional-figurative side of speech is effective if it is based on the emotional-
figurative nature of the environment perception, takes into account age-specific features, if the conditions that 
stimulate the thinking and speech activity of preschoolers are realized in the learning process, i.e. when using the 
activity approach. Certain conditions for the developmental environment that promotes the emotional-value, so-
cial-personal, cognitive, aesthetic development of the child and preservation of his personality should be created 
in the group. The object-space developmental environment is content-rich, transformed, multifunctional, of vari-
ous types, accessible and safe, and meets the age potential of children. 

Through theatrical activity, it becomes closer and clearer to children what they find most difficult to under-
stand: the inner world of a person, his feelings, motives for actions, attitudes toward other people and the environ-
ment. Theatrical activity reveals to the child the reality through various means: through a story or poem, through 
a fairy tale, where the animal and plant life are personified, inanimate nature and a certain idea is realized. 

Keywords :  preschool child, theatrical activity, emotional imagery, creative abilities, pedagogical leadership 
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Постановка проблеми. Неухильне зростання кількості дітей із різноманітними порушеннями в мовленнєвому розвитку чисельність яких зумов-лює необхідність педагогічного супроводу розви-тку дітей із мовленнєвими порушеннями, надан-ня їм своєчасної спеціалізованої, кваліфікованої логопедичної допомоги, ефективність якої багато в чому залежить від професійної підготовки вчи-телів-логопедів, від їх психологічного благопо-луччя.  Аналіз останніх досліджень і публікацій дає можливість зробити висновок про те, що пробле-ма підготовки майбутніх учителів-логопедів ви-вчається в таких основних напрямах: – обґрунту-вання теоретичних засад професійної підготовки педагогів (Н. Бібік, В. Гриньова, В. Євдокимов, І. Зязюн, В. Лозова, О. Мороз, І. Прокопенко, О. Сав-ченко, В. Семиченко, А. Троцко);висвітлення де-яких шляхів підготовки учителів-логопедів (В. Акименко, В. Дудьєв, О. Жукотинська, О. Китик, Н. Харченко). Ми пропонуємо додати аспект психологічно-го благополуччя майбутнього фахівця. З понят-тям «психологічне благополуччя» співвідносять цілий ряд близьких, але не тотожних за своїм зна-ченням понять, таких як: «психічне здоров’я», «норма», «нормальна особистість», «позитивний стиль життя», «емоційний комфорт», «висока якість життя», «внутрішня картина здоров’я», «зріла особистість», особистість, що «самоактуа-лізується», «повноцінно функціонуюча особис-тість» та ін. (Б. С. Братусь, А. В. Вороніна, Ш. Бюлер, Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, Я. Морено, К. Роджерс, П. П. Фесенко, В. Франкл, Е. Еріксон, К. Юнг, М. Яхода). Частіше всього «психологічне благополуччя» співвідносять з такою відомою категорією, як «психічне здоров’я».  Психологічне благополуччя особистості ви-вчалося в контексті зовнішніх впливів, як міра 

задоволення основних потреб, характеру міжосо-бистісних стосунків тощо. Серед внутрішніх детер-мінант є наступні: толерантність (Н. К. Бахарєва), ціннісні орієнтації і стратегії поведінки (О. Є. Бо-чарова), самоактуалізація (Г. Л. Пучкова), усвідом-леність життя (П. П. Фесенко), суверенність психо-логічного простору особистості (О. М. Паніна), рі-вень домагань і самооцінка (Н. О. Растрігіна), жит-тєві стратегії (А. Є. Созонтов); особливості зв’язку відповідальності з психологічним благополуччям особистості (Е. Л. Носенко). Психологічне благополуччя особистості у су-часному вітчизняному науковому розгляді є: не-можливість визначення благополуччя для окре-мої людини в умовах абстрагування від благопо-луччя громади, до якої ця людина належить (Л. А. Найдьонова); погляд на психологічне благо-получчя тільки як на благополуччя професійно зайнятої особистості(Г. В. Ложкін); наявність доб-рих комунікаційних навичок, екстраверсія або розвинене почуття гумору, яке буде формувати основу для позитивних стосунків з оточуючими і обумовлювати психологічне благополуччя особи-стості (Е. Л. Носенко). В умовах навчання із засто-суванням інформаційних технологій здатність до самоорганізації, володіння раціональними прийо-мами пізнання, вміння аналізувати та структуру-вати інформацію, перетворюючи її на знання, на-буває з точки зору О. М. Знанецької, важливого значення для забезпечення психологічного благо-получчя. Постановка завдання – розкрити основні під-ходи, спрямовані на набуття студентами досвіду професійної логопедичної діяльності на основі психологічного благополуччя. Проведений науко-вий пошук, власний психологічний, педагогічний, викладацький досвід свідчать про те, що викорис-тання у процесі навчання власного досвіду лю-дини є найважливішим аспектом особистісно  

Світлана КАРСКАНОВА  Психологічне благополуччя майбутнього логопеда як основа фахової підготовки  
DOI: 10.33310/2518-7813-2019-67-4-77-81 
УДК 159.96 

Світлана  КАРСКАНОВА  
кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,  
м. Миколаїв, Україна e-maіl: sveta.karskanova@gmail 

ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МАЙБУТНЬОГО ЛОГОПЕДА  
ЯК ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті розглядається власний досвід людини, майбутнього фахівця логопеда як фактори які вхо-
дять до його особистісного психологічного благополуччя.Специфіка майбутньої професійної діяльності 
логопедів диктує і підходи до організації їх професійної підготовки у вищому навчальному закладі.Рівень 
благополуччя буде залежати від того, чи будуть відповідати задоволенню потреби майбутнього фахів-
ця різного рівня, особливо соціальні потреби. 

Ключові  слова: психологічне благополуччя, автономність, комунікативна компетенція 
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орієнтованого підходу, його самобутності й само-цінності. Суб’єктний досвід в особистісно орієнто-ваному навчанні виступає як системоутворюваль-ний фактор. Ми в статті розглядаємо власний дос-від людини, майбутнього фахівця логопеда як фактори які входять до його особистісного психо-логічного благополуччя. Опрацювання дискусійних питань є важли-вим засобом пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. За визначенням науковців [2; 4], дискусія – це широке публічне обговорення якогось спірного питання та значною мірою спри-яє розвитку критичного мислення, дає можли-вість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, поглиблює знання з об-говорюваної проблеми, і все це повністю відпові-дає завданням сучасної вищої школи. У дидактиці дехто з фахівців зараховує дискусію як до методів навчання (способів роботи зі змістом навчального матеріалу), так і до форм організації навчання [2]. Певна кількість науковців вважає дискусію різно-видом ігрових форм занять, співробітництва, ко-ли з обговорюваної проблеми ініціативно вислов-люються всі учасники спільної діяльності [2 ]. На сучасному етапі дослідження О. Пометун, Л. Пироженко [5] вбачають сутність інтерактив-ного навчання в тому, що навчальний процес здійснюється за умови постійної, активної взає-модії всіх учасників. Це співнавчання, взаємонав-чання (колективне, групове, навчання у співпра-ці), де і студент, і викладач є рівноправними, рів-нозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделюван-ня життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення на основі аналізу обста-вин та відповідної ситуації. Воно ефективно спри-яє формуванню навичок і вмінь, виробленню цін-ностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різну дія-льність, тобто використання особистісного досві-ду. Студенти приймають важливі рішення щодо процесу навчання, мають можливість спілкування й розвитку комунікативних умінь і навичок[5]. Складовою діяльності сучасного фахівця ло-гопеда є комунікативна компетенція, яка нале-жить до ключових професійних характеристик та розвивається, в тому числі і засобами інтерактив-ного навчання. Ця компетентність містить насту-пні складові, характеристики:  
– уміння формувати мету і завдання профе-сійного спілкування; 
– аналізувати предмет спілкування, органі-зовувати обговорення; 

– керувати спілкуванням, регламентуючи його; 
– послуговуватися етикетними засобами для досягнення комунікативної мети; 
– уміти проводити бесіду, співбесіду, диску-сію, діалог, дебати, перемовини тощо; 
– уміти користуватися різними тактиками для реалізації вибраної стратегії; 
– уміти аналізувати конфлікти, кризові си-туації і вирішувати їх; 
– уміти доводити, обґрунтовувати, вмотиво-вувати, аргументувати, спростовувати, заперечувати, відхиляти, оцінювати; 
– уміти перефразовувати, тезово висловлю-ватися, володіти навичками вербалізації. Специфіка майбутньої професійної діяльності даної категорії фахівців диктує і підходи до орга-нізації їх професійної підготовки у вищому навча-льному закладі. Логопеди мають володіти доско-налим професійним мовленням, вміти коректно виражати і аргументовано обґрунтовувати свої думки та висновки за результатами спостережень та експериментальних досліджень. Це можливо лише за умови психологічного благополуччя са-мого майбутнього фахівця. В свою чергу, розви-ток комунікативних умінь і навичок буде сприяти зростанню психологічного благополуччя майбут-нього логопеда, що прослідковується всіма викла-дачами та фахівцями, де студенти проходять практику протягом всього періоду навчання. Рівень благополуччя буде залежати від того, чи будуть відповідати задоволенню потреби май-бутнього фахівця різного рівня, особливо соціаль-ні потреби в вузькому та в широкому сенсі слова (оскільки соціально опосередковані всі спонукан-ня людини) включають прагнення належати до соціальної групи (спільноти) та займати у цій гру-пі певне місце, користуватися зв’язками, добрими стосунками, увагою оточуючих, бути об’єктом їх поваги та любові. Найважливіший з них трактується як «прийняття себе», тобто позитивне ставлення до себе і свого минулого. У більшості зазначених нау-кових публікацій з проблеми психологічного бла-гополуччя, прийняття себе суб’єктом, який гідний поваги, розглядається як центральна ознака мен-тального здоров’я людини і як характеристика особистості, що самоактуалізувалась, оптимально функціонує і досягла особистісної зрілості. Це – основний конструкт, який використовується у дефініції поняття психологічного благополуччя. Ми доповнили принципи конструкту шкалами опитувальника самоставлення: інтегральне по-чуття «за» чи «проти» власного «Я»; самоповага; аутосимпатія; відношення інших, яке очікується; самоінтерес; самовпевненість; відношення інших; самоприйняття; самокерування, самопослідов-
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ність; самозвинувачення; самоінтерес; само розу-міння. Автономність – наступний конструкт, який розглядається при аналізі поняття психологічно-го благополуччя. В літературі є посилання на те, що самоактуалізація людини базується на її неза-лежності, на її спроможності саморегулювати вла-сну поведінку з середини. Люди, які характеризу-ються як такі, що самореалізувались, виявляють високий рівень автономного функціонування і властивість протистояти окультурації. Це досить невеликий відсоток серед обстежених студентів не більше 20%, проте до 50% мають межеві харак-теристики з цього пункту, що свідчить про розви-ток цієї характеристики протягом студентства та великий потенціал для розвитку у подальшому професійному житті. Таким особистостям прита-манний інтернальний локус контролю, вони не чекають схвалення або оцінки себе з боку інших. Як-то викладачів в університеті, батьків у дорос-лому житті чи адміністраторів (директорів, заві-дуючих і т.інш.) та колег у подальшому професій-ному розвитку. Індивідуалізація розглядається як властивість, що включає спроможність людини не дотримуватись колективних страхів, вірувань, забобонів. Наявність у людини відчуття автоном-ності зумовлює її спроможність регулювати влас-не поводження, творити власне життя і надає лю-дині відчуття певної свободи у регулюванні норм її повсякденного життя. Шкали опитувальника САМОАЛ доповнили ці напрямки цінностним ком-понентом, поглядом на природу людини, потре-бою в пізнанні, розумінням спонтанності, особис-тісним саморозумінням, аутосимпатією, контакт-ністю та гнучкістю у спілкуванні.  Конструкт управління середовищем, який належить до ознак психологічного благополуччя також чи так званої «екологічної майстерності» (environmental mastery) за К. Рифф [7] доповню-ється визначенням творчої активності особистос-ті, що розглядається нами в контексті психологіч-ної характеристики творчого мислення майбут-нього професіонала. Результати використання методики дозволяють виокремити особливість педагогічної творчості, як активного процесу, спрямованого на пошук та реалізацію оригіналь-них рішень педагогічних проблем, осмислити і реалізувати свій творчій потенціал. Спроможність суб’єкту активно обирати та створювати власне середовище, яке відповідає його чи її психологіч-ним умовам життя, визначається як характерна ознака ментального здоров’я. Зрілість розгляда-ється як спроможність брати участь в активності поза власним оточенням. Таким чином, цей конс-трукт психологічного благополуччя визначає спроможність людини сприяти прогресу у світі і 

змінювати його креативно, шляхом фізичної та інтелектуальної діяльності.  Ще одним конструктом психологічного бла-гополуччя є наявність мети життя. Ментальне здоров’я людини визначається як стан, що вклю-чає впевненість у наявності цілі і змісту життя, а визначення зрілості людини також базується на підкреслюванні усвідомлення нею цілі життя і сенсу спрямованості життя на досягнення профе-сійних цілей. Для уточнення напрямку фахового зростання оцінювалась також професійна затре-буваність особистості [6]. Цілі в житті змінюються протягом всього життя. Особистість на різних етапах професіогенезу розглядається з боку про-фесійного співтовариства, постійно відбувається переживання професійної затребуваності, потріб-но підтвердження професійної компетентності, як збоку професійного оточення та і самооцінюван-ням. Робота всіх фахівців – викладачів вищої шко-ли комплексно спрямована на розвиток цього конструкту. Результатом є висока самооцінка ви-пускників – майбутніх логопедів, дефектологів, практичних психологів. Вони розуміють цілі свого життя і сенсу спрямованості свого життя на дося-гнення професійних цілей. Для дослідження конструктів, які були описа-ні вище ми використали наступні методики:  1. «Шкали психологічного благополуччя» (К. Ріфф) опитувальник має наступні шкали: само-прийняття; цілі в житті; компетентність; особис-тісне зростання; позитивні відносини з іншими; автономність [3],  2. Опитувальник САМОАЛ (А. В. Лазукин в адаптації Н. Ф. Каліної) [160], має наступні шкали: орієнтація у часі, цінності, погляд на природу лю-дини, потреба в пізнанні, креативність (пра-гнення до творчості), автономність, спонтанність, саморозуміння, аутосимпатія, контактність, гнуч-кість у спілкуванні. Висновки і перспективи досліджень. У ре-зультаті теоретичного аналізу було встановлено, що феномен психологічного благополуччя особи-стості розглядається, як результат переживання особистістю гармонії в особистому житті, пізнан-ня особистістю власного потенціалу, успіхів чи досягнень у професійній реалізації. Особистість фахівця функціонує як складна інтегративна ди-намічна система взаємодіючих властивостей. Дос-лідження складових і особливостей психологічно-го благополуччя особистості фахівця, їх систем-них взаємодій та рис особистості, дозволяють, поряд з розвитком конкретних вмінь самокорек-ції, вважати позитивне мислення, емоційну зрі-лість найважливішими завданнями тренінгового процесу з формування базису психологічного  благополуччя. Проведене дослідження та його 
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теоретичний аналіз відкриває перспективи нової розробки підходів до проблеми психологічного благополуччя майбутнього фахівця-логопеда. До подальших напрямів досліджень цієї проблеми ми 
вважаємо за доцільне віднести вивчення гендер-них відмінностей психологічного благополуччя особистості майбутнього фахівця різних спеціаль-ностей. 
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Светлана Карсканова. Психологическое благополучие будущих логопедов как основа про-
фессиональной подготовки. 

В статье рассматривается собственный опыт человека, будущего специалиста логопеда, как фак-
торы входящих в его личностное психологическое благополучие. Специфика будущей профессиональной 
деятельности логопедов диктует подходы к организации их профессиональной подготовки в вузе. Уро-
вень благополучия будет зависеть от того, будут ли удовлетворены социальные потребности будуще-
го специалиста. 

Ключевые  слова :  психологическое благополучие, автономность, коммуникативная компетен-
ция, будущие логопеды. 

 
Svitlana Karskanova. Psychological well-being of the future speech therapist as a basis of profes-

sional training 
The article determines the relevance of the problem of patriotic upbringing of children in the modern society; it 

reveals the content of realizing the educational potential of the modern Ukrainian family, which has the most sig-
nificant influence on the personality of a pre-school child in shaping civic position, values and orientations. The 
article examines modern trends which influence a young family behavior, especially an upbringing function. In this 
context the author analyses specific problems of upbringing of the children in a young family. In the article the fea-
tures of influencing of domestic mutual relations and paternal styles of education are considered on socialization of 
personality of child. The role of the family in the moral development of the child's personality, the formation of  
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patriotic feelings, the outlook and character of the citizen of Ukraine are determined. It is emphasized that the re-
sult of formation of a moral upbringing of the individual depends directly on the cultural level of the family, the 
upbringing position held by the parents, the general atmosphere that prevails in it. The deviations of the organiza-
tion of moral education of older preschool children in the context of contemporary political and economic problems 
are determined. Summarized research data, it is noted that despite the leading role of the family, as a specific form 
of social experience transfer, historical memory and cultural traditions, family and society should perform the func-
tion of patriotic education of children in unity, since the goals of family education and the specific tasks of patriotic 
upbringing of preschool children are not yet understood by parents in most Ukrainian families. The main types of 
modern families and their educational influence on the child personality formation are described in the article 
Measures promoting the patriotic education of children and their parents are described. Now, however, the impor-
tance of family is gradually growing, as its role has been perceived in the development of the younger generation. 
Because it is in the family where the model of future life is formed, so it is much depends on parents and other rela-
tives. 

Keywords :  psychological well-being, autonomy, communicative competence, future speech therapist. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ  
МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У статті порушено актуальні проблеми формування багатокультурної мовної особистості для 
рівноправної участі у міжкультурному спілкуванні. З’ясовано, що важливим чинником ефективної взає-
модії між народами є опанування не лише мови, а й культурних знань. Проаналізовано погляди науковців 
на досліджувану тему. Визначено, що сучасна методика навчання іноземних мов зорієнтована на залу-
чення культурологічного матеріалу до змісту навчання. Охарактеризовано провідні культурологічні 
підходи до вивчення української мови як іноземної з-поміж яких виокремлено міжкультурний, як такий, 
що найбільш відповідає вимогам освіти та створює сприятливі умови для формування міжкультурної 
компетентності. 

Ключові  слова :  українська мова як іноземна, студенти-іноземці, культурологічні підходи, між-
культурний підхід, міжкультурна компетентність. 

Світлана КОСТЮК · Лінгвокультурологічний компонент мовної підготовки іноземних студентів у процесі навчання української мови 

Одним із пріоритетних завдань України на сучасному етапі розвитку суспільства є питання підготовки майбутніх фахівців в умовах реформу-вання освіти задля розвитку і виховання гармо-нійно розвиненої, високоморальної особистості, здатної до цивілізованої й успішної взаємодії в соціальній, професійній та громадській сферах життя. Прагнення українського суспільства кон-курувати на міжнародному освітньому просторі зумовлює необхідність підвищення якості на-вчання іноземних громадян із використанням наукових досягнень педагогічної, методичної та психологічної наук та розроблення інноваційних методик навчання. Поряд з основними професій-ними якостями уміння послуговуватися мовою у процесі фахової діяльності є однією з основних вимог до спеціалістів майже в усіх сферах, що, сво-єю чергою, посилює увагу до мовної підготовки іноземних студентів як інструменту взаємодії та запоруки успішного розвитку особистості у полі-культурному середовищі.  Інтерес науковців до проблеми навчання української мови на культурологічній основі підт-верджують наукові розвідки у різних царинах: пе-редумови впровадження полікультурної освіти (Л. Гончаренко, І. Дирда, Т. Клинченко, О. Котен-ко); культурологічний компонент у навчанні мови як іноземної (З. Бакум, В. Дороз, Т. Єфімов, С. Ніколоєва, О. Пальчикова, М. Пентилюк, В. Сафо-нова, Е. Холл); узаємозв’язок культури, мови та комунікації (Є. Верещагін, М. Каган, О. Леонтьєв, Ю. Степанов); розроблення методики навчання української мови як іноземної (О. Горошкіна, О. Караман, О. Тротинська, Н. Ушакова). 

Студіювання наукових розвідок вітчизняних та зарубіжних авторів свідчить про те, що пробле-ми і питання навчання української мови як інозе-иної із залученням культурологічних підходів розглянуто із різних позицій. Проте потреба укра-їнського суспільства у фахівцях, зокрема інозем-них, які володіють мовою та можуть успішно пра-цювати в умовах мультикультурного світу, нове соціальне замовлення до гармонійного розвитку особистості спрямоване на формування компете-нтностей, необхідність розширення мовних і культурних контактів задля обміну досвідом та взаємозбагачення зумовлює необхідність навчан-ня студентів-іноземців на культурологічній осно-ві та формування у них міжкультурної компетент-ності задля інтенсифікації навчання та вдоскона-лення рівня мовної підготовки. Мета наукової розвідки полягає в досліджен-ні культурологічного аспекту навчання українсь-кої мови як іноземної, аналізі провідних культу-рологічних підходів до навчання мови та резуль-татів впровадження означених підходів до на-вчання. Формування нового суспільства неможливе без формування культури спілкування, що перед-бачає глибоке розуміння культури інших країн, ознайомлення з цінностями інших народів. У су-часних умовах життя найбільш уразливою сфе-рою взаємовідносин у полікультурному суспільст-ві є здатність до міжкультурної комунікації, під якою розуміють процес комунікативної взаємодії між представниками різних національностей, су-проводжуваний обміном лінгвосоціокультурною інформацією, результатом якого є моральне,  
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Світлана КОСТЮК · Лінгвокультурологічний компонент мовної підготовки іноземних студентів у процесі навчання української мови ціннісне, знаннєве взаємозбагачення кожного з учасників спілкування [4, 7]. Реалії сучасного світу на передній план вису-вають проблему формування особистості нового типу – суб’єкта полікультурного суспільства, зда-тного інтегруватися у світову культуру. Така по-зиція вимагає навичок досвіду позитивної між-культурної взаємодії, толерантного ставлення до представників інших культур, готовності до по-шуку культурних цінностей, розуміння і сприй-няття культурних відмінностей, оперування набу-тими знаннями задля установлення повноцінної культурної взаємодії. На переконання І. Дирди саме «полікультурність» передбачає функціону-вання та співіснування в певному соціумі різнома-нітних етнокультурних груп з усвідомленням вла-сної ідентичності, та є гарантом рівноправності, толерантності й органічності зв’язку з міжкульту-рними спільнотами [2,7]. Про важливість означе-ного феномену йдеться в законодавчо-норма-тивних документах (Концепція мовної освіти, Конституція України, закон України «Про освіту», «Про вищу освіту» тощо). В Україні, яка є полікультурною державою, створено умови для здобуття освіти іноземними громадянами на засадах полікультуралізму. Сис-тема навчання громадян інших країн, які на пев-ний період вважаються суб’єктами вищої освіти, є важливим складником становлення держави як рівноправного партнера у створенні відкритого освітнього простору та розглядається як один із показників ефективної інтеграції країни у світове співтовариство, як процес інтернаціоналізації в царині вищої освіти, як основа сприяння виходу держави на міжнародний ринок освітніх послуг.  Урахування культури, визнання загально-людських цінностей, шанобливе ставлення до людей інших національностей, забезпечення пра-вильної орієнтації в полікультурному середовищі, створення умов для усвідомлення специфічності рідної та української мов є необхідним компонен-том навчання мови студентів-іноземців [1, 229]. Сучасний стандарт з української мови як іно-земної за редакцією Н. Ніколаєвої за провідну ме-ту визначає розвиток здібностей послуговуватися мовою як інструментом у діалозі культур, комуні-кативний та соціокультурний розвиток особисто-сті, здатної до міжкультурного спілкування в різ-них сферах діяльності [9, 4]. Дослідження взаємодії культур, їх взаємовпли-ву та взаємопроникнення, здатності представників різних культур зрозуміти культурні відмінності й запобігти конфліктам на культурному тлі дали по-штовх для розвитку культурознавчих підходів (лінгвокраїнознавчого, соціокультурного, крос-культурного, міжкультурного, полікультурного). 

На доцільність поєднання мови та країнозна-вчих відомостей у процесі вивчення іноземної мови наголошено у працях Є. Верещагіна, Ч. Гейтскел, А. Дафф, В. Костомарова, М. Сила-нович, Г. Томахіна, оскільки мова не тільки нако-пичує, а й відображає факти і явища культури. З-поміж причин виникнення лінгвокраїнознавчого підходу виокремлюють: 1) розв’язання проблеми розуміння співвідношення мови та культури; 2) необхідність вивчення мови в тісному зв’язку з культурою країни, яка послуговується цією мо-вою; 3) усвідомлення слова як основного джерела лінгвокраїнознавчої інформації.  Перевагами лінгвокраїнознавчого підходу науковці (Є. Верещагін, В. Костомаров, С. Ніко-лаєва, М. Силанович) уважають такі: підвищення пізнавальної активності, пізнання духовного ба-гатства іншого народу, успішне входження у сві-тову спільноту, формування та гармонійний роз-виток особистості, розширення комунікативних можливостей, формування навичок аналітичного осмислення іншої культури у порівнянні з культу-рою своєї країни. Залучення означеного підходу до навчання іноземців передбачає не тільки формування необ-хідних іншомовних навичок і вмінь, але й ознайо-млення з культурою країни, її традиціями, історі-єю через мову. Сучасні вимоги до формування особистості, здатної до міжкультурного іншомовного спілку-вання в контексті діалогу культур та глобалізації, довели, що лінгвокраїнознавчий підхід не може повною мірою підготувати особистість до міжку-льтурного спілкування. Урахування соціокультур-них цінностей під час формування мовної особис-тості знаходить відображення як у розвідках нау-ковців (І. Бех, М. Вашуленко, В. Кремень, М. Пен-тилюк, В. Сафонова, Л. Скуратівський), так і у практиці навчання. Мова як соціокультурний фе-номен активізує розвиток соціокультурних і лінг-вокультурологічних знань студентів, формування навичок застосовувати набуті знання в житті. На думку О. Кучерук, соціокультурний підхід дає змо-гу розв’язати суперечності між навчанням, спря-мованим на здобуття знань, умінь і навичок, і ви-могами часу у формуванні особистості, озброєної кількома компетентностями – мовленнєвою, ко-мунікативною, соціокультурною [5, 6–7]. Дослідник соціокультурного підходу В. Сафо-нова пріоритетним напрямом уважає навчання в контексті діалогу культур, що передбачає ство-рення умов для порівняння й вивчення іншомов-ної та рідної культур задля формування умінь міжкультурного спілкування, зокрема аналізу культурних і соціальних складників процесу [8, 166]. 
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За визначенням М. Лапіна, у межах соціокуль-турного підходу суспільство характеризується як єдність культури та соціальності, яка утворюєть-ся і перетворюється діяльністю людини [6, 3–4]. Тому специфіка соціокультурного підходу поля-гає у вивченні мови через вивчення соціуму, умін-ні орієнтуватися в основних відмінностях й особ-ливостях своєї та чужої культури, розумінні й то-лерантному ставленні до іншої культури, розвит-ку умінь і навичок міжкультурного спілкування. На відміну від соціокультурного підходу, крос-культурний спрямований на аналіз специфіки аналогічних явищ у різних культурах (відмін-ностях у ритуалах привітання, у використанні невербальних засобів комунікації). Дослідники означеного підходу (О. Горошкіна, А. Григорян, Л. Дабен, О. Дмитрієвський, С. Караман, О. Пальчикова, Н. Ушакова) вивчають процес взає-модії культур, їх взаємовплив та взаємопроник-нення, аналізують здатність різних народів прий-няти культурні відмінності інших етносів та гото-вність подолати можливі конфлікти у спілкуван-ні. На думку О. Пальчикової, навчання української мови на засадах крос-культурного підходу спря-моване на опанування іноземної мови і культури з опорою на рідну культуру студентів задля забез-печення повноцінної комунікації, встановлення діалогу в полікультурному суспільстві через знан-ня мови та культурну обізнаність [7, 47]. Окреслені культурологічні підходи послугу-вали підґрунтям для виокремлення міжкультур-ного підходу (Г. Єлізарова, Х. Крумм, О. Сиро-мясов) в основу якого покладено ідею підготовки особистості до здійснення міжкультурної комуні-кації та подальший розвиток здібностей орієнту-ватися в іншій культурі.  Основною відмінністю означеного підходу є аналіз та вивчення особливостей поведінки пред-ставників різноманітних культур, їх вплив на вза-ємодію індивідів як носіїв цих культур. Зважаючи на те, що головною метою навчання у ЗВО є підго-товка конкурентоспроможного фахівця, застосу-вання міжкультурного підходу гарантує підготов-ку майбутніх спеціалістів до ситуацій ділової між-культурної взаємодії з урахуванням міжкультур-них відмінностей, спільних рис культур задля ви-бору стратегій і тактик комунікації в міжкультур-них відносинах. Міжкультурний підхід у навчанні мови – не лише засіб для розвитку умінь спілку-вання в заданих ситуаціях, а й умінь досягнення взаєморозуміння з представниками інших культу-рних середовищ, відмови від стереотипів, розвит-ку толерантного ставлення до людей інших націй та віросповідань [3, 98]. Формування таких умінь, з погляду О. Таревої, відбувається через взаємовп-лив культур, коли своє переоцінюється завдяки іншій культурі і навпаки. Науковець запропонува-

ла схему пізнання в межах міжкультурного підхо-ду: ознайомлення з іншою культурою → перене-сення даних у рідну культуру та розуміння її особ-ливостей → переоцінювання факту рідної культу-ри → розуміння з цієї позиції факту іншої культу-ри → переоцінювання факту іншої культури → погляд на факт рідної культури з позиції носія мови [10, 65]. Характерними ознаками міжкультурного під-ходу є спрямованість на: пізнання культурної та мовної картини світу; вивчення помилок між-культурного спілкування й способів їх усунення; вивчення особливостей мови в контексті культу-рних особливостей; вивчення вторинної мовної особистості разом з аналізом чинників, які визна-чають рівень оволодіння мовою. У межах означеного підходу готовність до міжкультурного спілкування обумовлюється фор-муванням міжкультурної компетентності, яку ми розуміємо як здатність орієнтуватися в різних видах культур, системах цінностей, реалізовувати знання в межах діалогу культур, пристосовувати-ся до умов іншої культури, спільної діяльності з представниками інших культур, оцінювати кому-нікативну ситуацію та співвідносити комунікати-вні наміри з передбачуваним вибором стратегій, які застосовуються в ситуаціях міжкультурних контактів [4, 8]. Міжкультурна компетентність має ієрархічну структуру. З урахуванням поглядів науковців (Н. Гальскова, О. Леонтович, О. Новікова, А. Са-дохін, В. Сафонова, С. Радул) в її структурі можна виокремити такі компоненти: соціокультурні знання та вміння, навички співвідносити й аналі-зувати елементи культури; комплекс умінь, що уможливлюють оцінку комунікативної ситуації, дозволяють співвідносити комунікативні наміри з вибором вербальних та невербальних засобів мо-ви, комунікативних стратегій; знання іноземної мови та досвід її використання; мотивація саморо-звитку міжкультурних знань, умінь, навичок. Ґрунтуючись на класифікації вправ у межах міжкультурного навчання (С. Бахман, Г. Весслінг, С. Герхолд) [11, 77–91] задля формування міжку-льтурної компетентності студентів-іноземців під час навчання української мови запропоновано чотири групи вправ: міжкультурна поінформова-ність і сприйняття, висловлення думки, порівнян-ня культур, ситуації міжкультурного спілкування. Складність вправ поступово підвищується (від побудови висловлення за шаблоном до створення самостійного висловлення з урахуванням різних маркерів (культурних, поведінкових, тощо) та реалізації задуманого в різних видах мовлення).  Мета завдань першого блоку – розширення і доповнення активного словника студентів, озна-йомлення з особливостями культури різних країн. 
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Збагачення культурної обізнаності студентів ґру-нтується на виконанні завдань, що передбачають порівняння інформації, співвіднесення слова із зображенням, розвиток умінь аргументувати свою думку із позиції різних культур. Основна увага закцентована на залучення інформації з культурознавчаим тлом для посилення пізна-вального й емоційного інтересу, розвитку логіч-ного, аналітичного, творчого мислення. Наступний блок вправ запропоновано для розвитку вмінь висловлювати думки, дотримува-тися мовних норм. Завдання укладені з оперьям на знання, отримані в попередньому розділі, та передбачають об’єднання слів у групи за різними категоріями (синоніми, антоніми), укладання асо-ціограм задля створення візуально-смислового образу поняття, знаходження слова, що не відпо-відає змісту або містить культурознавчу інформа-цію, складання запитань для отримання інформа-ції, продовження оповідання з опорою на малю-нок, підготовка проектів. Вправи третього блоку спрямовані на опану-вання інформації про культурні традиції, особли-вості світогляду, вірувань, моральних цінностей різних народів. Вправи укладено з урахуванням принципів культурної варіативності та доміну-вання проблемних завдань, що сприяло розвитку умінь долати перешкоди під час комунікативного акту, швидко адаптуватися до партнера по спілку-ванню. Означені вправи слугують засобом опану-вання загальнокультурних цінностей, сприяють формуванню неупередженого ставлення до пред-ставників інших культур, усвідомленню рівнопра-вності культур через зіставлення й аналіз. Завдання, четвертого блоку, скеровані на роз-виток усіх видів мовленнєвої діяльності та здебі-льшого мають творчий характер. Здатність утво-рювати висловлення ґрунтується на знаннях отриманих у попередніх блоках, що сприяє покра-щенню розуміння культурно-мовленнєвих особ-ливостей представників інших культур та здатно-сті використовувати набуті знання задля досяг-нення позитивного результату взаємодії та запо-бігання конфліктним ситуаціям. Зважаючи на те, що першочерговим завдан-ням міжкультурної комунікації є встановлення контактів і досягнення позитивного результату взаємодії з представниками інших культур з ура-хуванням знань (мова, культура, історія) та особ-ливостей їх поведінки, у межах формування між-культурної компетентності доречно використову-вати такі вправи:  
– розвиток ціннісного ставлення до мови, її носів, культурних особливостей інших  народів («Об’єднайтеся у групи, презен-туйте інформацію про поняття «дім», «сім’я» з позиції власної культури. Вислу-хайте інших. Представте означені поняття 

з позиції інших культур», «Обміркуйте за-пропоновану інформацію у групах. Презен-туйте думку своєї групи загалу, використо-вуйте фрази для підтвердження своєї дум-ки або спростування думки опонентів»); 
– підвищення інтересу до культури, специ-фіки спілкування представників інших етносів («Складіть діалог-ситуацію «Ділові перемовини», де діючі особи є представни-ками різних типів культур», «Подивіться на малюнки. Опишіть, що Ви бачите, та прокоментуйте ситуацію», гра «Дебати»: об’єднайтеся у дві групи. Доведіть або спростуйте твердження: «Екологічна ката-строфа – вигадка чи реальна загроза?»); 
– формування умінь застосовувати набуті знання для досягнення позитивного ре-зультату спілкування («Складіть два спис-ки: а) екологічні проблеми Вашої країни; б) шляхи їх розв’язання. Порівняйте Ваші списки. Обговоріть їх групою», «Складіть діалог про студентське життя, дізнайтеся про навчання, вільний час, студентські організації», «Ви приїхали в іншу країну. Запитайте в одногрупників, як поводитися в чужій країні»);  
– розвиток навичок розуміння вербальних та невербальних особливостей задля пра-вильної інтерпретації повідомлення («Як молодь Вашої країни спілкується в Інтер-неті? Наведіть приклади мови Інтернет-спілкування. Складіть список найуживані-ших висловів. Уведіть їх у діалоги», «Складіть запитання до обговорення теми «Святкування Нового року на Сході та За-ході», «Опишіть навчання у виші: а) як сту-дент, що здобуває освіту в рідній країні; б) як студент-іноземець. Використовуйте план») .  Запропоновані  завдання «примірювання образу» посилюють інте-рес та розуміння студентів до культури іншого народу, спонукають до самостійно-го пошуку додаткової інформації, а від-так – до підвищення рівня знань. Отже, упровадження культурологічних підхо-дів, а саме міжкультурного підходу, та формуван-ня міжкультурної компетентності забезпечує ус-пішне оволодіння студентами-іноземцями україн-ською мовою. Залучення означеного підходу сприятиме підвищенню рівня мотивації студентів до пізнання іншої культури, що своєю чергою знижує рівень непорозумінь, бар’єрів та конфлік-тів у процесі мовленнєвої діяльності, посилювати-ме інтерес до вивчення мови, стимулюватиме до пошуку ефективних шляхів комунікації на засадах толерантності, переосмислення ставлення до  власної культури, формуватиме неупереджене ставлення до представників інших етносів, розви-ватиме практичні та творчі навички користуван-ня мовою як засобом налагодження міжкультур-ної взаємодії. 
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Светлана Костюк. Лингвокультурный компонент языковой подготовки иностранных студен-

тов в процессе обучения украинскому языку 
В статье затронуты актуальные проблемы формирования поликультурной языковой личности 

для равноправного участия в межкультурном общении. Выяснено, что важным фактором эффектив-
ного взаимодействия между народами есть не только изучение языка, но и освоение культурных зна-
ний. Проанализированы мнения ученых в сфере исследуемой проблемы. Определено, что современная 
методика обучения иностранным языкам направлена на использование культурологического материа-
ла в образовательном процессе. Охарактеризованы основные культурологические подходы к изучению 
украинского языка как иностранного, среди которых выделено межкультурный, как наиболее отвечаю-
щий требованиям образования и способствующий формированию межкультурной компетентности. 
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ские подходы, межкультурный подход, межкультурная компетентность. 
 
Svitlana Kostiuk. Linguocultural component of foreign students’ language training in the process of 

Ukrainian language training 
One of the crucial tasks of Ukraine is the training of future specialists in the context of education reforms. The 

main aim is the development and upbringing of a harmoniously developed highly moral personality that is able to 
interact effectively in social, professional and public spheres of life. The desire of Ukrainian society to compete in 
the international educational space cause the necessity to improve the quality of foreign citizens’ training on the 
basis of pedagogical, methodological and psychological achievements and developed innovative training tech-
niques. Along with the basic professional qualities, the ability to use language in the process of professional activ-
ity is one of the main requirements for specialists almost in all spheres. It increases the focus on language training 
of foreign specialists as a means of interaction and the key to successful personality development in a multicul-
tural environment. 

Ukraine as a multicultural state has developed conditions for foreign citizens’ training on the basis of multi-
culturalism. The crucial components of language learning of foreign students are recognition of universal values, 
respect for people of other nationalities, ensuring a proper position in a multicultural environment, understand-
ing peculiarities of native and Ukrainian languages, cultural sensitivity.  

The study of cultures their mutual influence and cross-cultural interaction, the ability of representatives of 
different cultures to understand cultural differences and prevent conflicts of cultural background facilitated the 
development of cultural-based approaches (linguistic and cultural, sociocultural, cross-cultural, intercultural). 

Based on the fact that the main purpose of training in institutions of higher education is to train a competi-
tive specialist, the application of intercultural approach ensures the preparation of future specialists for situa-
tions of business intercultural interaction, using acquired knowledge for choosing strategies and tactics of com-
munication. An intercultural approach to language learning is not only a means for communication skills devel-
opment bur the ability to achieve understanding with the representatives of other cultures as well. 

Keywords :  Ukrainian language as a foreign, foreign students, cultural-based approaches, intercultural 
approach, intercultural competence. 
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СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ  

ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІНПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1959–1984 рр. 
У статті на основі архівних матеріалів та інших джерел розкрито особливості розвитку системи 

післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін, зокрема вчителів іноземних мов, Півдня Украї-
ни в 1959-1984 рр. Установлено, що в досліджуваний історичний періодвизначальним чинникомдіяльнос-
ті означеної освітньої галузі була її заідеологізованість, стандартизація й жорстка регламентація 
змісту освіти. Аналіз нормативних документів і практичних результатів функціонування системи 
післядипломної освіти в означений період дав можливість визначити й позитивні тенденції, що є акту-
альним для екстраполяції досвіду післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін Півдня Украї-
ни в сучасний освітній простір. 

Ключові  слова :  післядипломна освіта, філологічні дисципліни, система підвищення кваліфікації 
вчителів Півдня України. 

Постановка проблеми. Професійне вдоско-налення, розширення й оновлення фахових знань, умінь і навичок вчителів забезпечує система піс-лядипломної педагогічної освіти. Різнобічний ретроспективний аналіз тенденцій розвитку цієї галузі освіти дає можливість констатувати низку закономірностей розвитку, позитивні чинники й недоліки в організації процесу підвищення квалі-фікації,у тому числі й учителів філологічних дис-циплін, характерні особливості функціонування, можливості й перспективи модернізації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти функціонування системи підвищен-ня кваліфікації як однієї з підсистем післядиплом-ної педагогічної освіти вивчали вітчизняні науко-вці. Нами здійснено аналіз історико-педагогічних пошуків Крисюка С. В.[2], Кузьмінського А. І. [5], Худомінського П. В [14] та ін. У цих дослідженнях розкрито основні тенденції розвитку й функціо-нування означеної освітньої галузі в різні періоди, у тому числі й у 1959-1984 рр. 
Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Здійснений аналіз наукових пошуків засвідчив ґрунтовність дослідження піс-лядипломної педагогічної освіти. Водночас маємо констатувати відсутність праць з історії педагогі-ки, які б висвітлювали регіональні особливості розвитку післядипломної педагогічної освіти вчи-

телів філологічних дисциплін. Малодослідженими залишаються її сутнісні особливості, потенціал, результати і наявні суперечності. Предметом наших наукових розвідок вже бу-ли особливості процесу росіянізації мовно-літературної освіти південних областей[4]. Однак недослідженими залишаються особливості після-дипломної освіти вчителів іноземних мов. 
Мета статті. Характеристика функціонуван-ня системи підвищення кваліфікації вчителів фі-лологічних дисциплін, зокрема вчителів інозем-них мов, на Півдні України1959-1984 рр. є метою статті, а саме: визначення проблем розвитку піс-лядипломної педагогічної освіти вчителів філоло-гічних дисциплін, у тому числі вчителів іноземних мов, у 1959-1984 р, висвітлення її сутнісних особ-ливостей, потенціалу, результатів і наявних супе-речностей. 
Виклад основного матеріалу. Період 1959-1984 рр. відзначається розвитком післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін на Півдні України як важливої ланки в структурі непере-рвної педагогічної освіти.  Під час характеристики визначеного періоду, як і всієї післядипломної педагогічної освіти, до-цільно враховувати етапи історії розвитку школи, оскільки вони мають безпосередній вплив на зміст навчання[3]. Важливим є акцент і на змінах 



89 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

Василь КУЗЬМЕНКО, Ганна ЧУХ · Суперечливість тенденцій розвитку  післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін півдня України в 1959–1984 рр. у різні роки в підходах до визначення мети й зміс-ту освіти й у зв’язку з цим – місця філологічних дисциплін у шкільній освіті. Після ухваленого Верховною Радою СРСР у грудні 1958 року закону, що проголошував зміни в освітній галузі Радянського Союзу, у квітні 1959 року було ухвалено аналогічний Закон «Про зміц-нення зв’язку школи з життям і про дальший роз-виток народної освіти в УРСР» [10]. Заклади піс-лядипломної педагогічної освіти, що функціону-вали в цей період у південних областях, усіляко сприяли проведенню дискусії українських освітян щодо мети, напрямів й умов перебудови освіти. Такі ознаки цього періоду, як перехід на обов’яз-кову восьмирічну освіту, запровадження політех-нічного навчання, потребували відповідної підго-товки педагогічних кадрів, розширення їхнього політехнічного світогляду, озброєння необхідни-ми практичними уміннями й навичками. У системі підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін південних областей Украї-ни, як і в усій освітній галузі підвищення кваліфі-кації педагогів, відбувалися зміни, що були відо-браженням освітніх змін від обговорення до впро-вадження в життя реформи освітньої галузі. Про-аналізуємо детальніше сутнісні особливості змін в організації шкільного вивчення іноземних мов, як ці процеси вплинули на організацію підвищення кваліфікації вчителів цієї навчальної дисципліни. 27 травня 1961 року виходить постанова про-фільного міністерства СРСР № 468 «Про поліп-шення вивчення іноземних мов» [7], згідно з якою знання іноземних мов набуває особливо важливо-го значення, і виникає потреба практичного воло-діння іноземною мовою. Особлива увага стала приділятися практичній меті навчання. Положен-ня постанови забороняли викладання іноземних мов учителями інших предметів, які погано воло-діють іноземною мовою. Цей документ підвищив вимоги до підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов. Новації у визначенні завдань ви-вчення іноземних мов у школі – розмовне воло-діння мовою і безперекладне читання – спричи-нили зміни змісту курсової перепідготовки вчите-лів іноземних мов. До тематики таких курсів уво-дили обговорення нових тем для спілкування іно-земною мовою, тексти про країну, мова якої ви-вчалася, доповнювалися в порівнянні з реаліями СРСР. На практиці тиск ідеологічної догми про перевагу соціалістичного ладу над капіталістич-ним призводив до того, що уявлення про країни капіталістичного світу формувалися викривлено. Таким чином, зміни змісту курсової перепід-готовки вчителів іноземних мов зумовлені вказа-ною в постанові необхідністю практичного воло-діння іноземною мовою. Однак вплив радянської 

ідеології на освітню галузь загалом і підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов зокрема зна-чно нівелював ідею зацікавлення вивченням іно-земної мови.  Окрім того, виникають суперечності, викли-кані задекларованими в постанові профільного міністерства позиціями й реаліями функціонуван-ня закладів освіти в південних областях України. Архівні документи, що відображають роботу Херсонського інституту удосконалення кваліфіка-ції вчителів у цей період, фіксують ці суперечливі тенденції. Зокрема, у цих документах указано на конкретні як набутки, так і недопрацювання об-ласного закладу, що здійснював підвищення ква-ліфікації вчителів філологічних дисциплін. Це брак кадрів у інституті – «кабінет іноземної мови зовсім не укомплектований: вакансія методиста й завідувача» [8, 3]; зниження рівня професійності вчителів філологічних дисциплін через форма-лізм у визначенні педагогів, які потребують кур-сової перепідготовки: «у 1962-63 н. р. курсовою перепідготовкою охоплено 89 вчителів українсь-кої і російської мови та літератури, 42 вчителі іноземних мов» [там само, 6], «за час перебудови школи при ІУКВ перепідготовлено на курсах бли-зько 4 тисяч учителів. Це майже половина всіх працівників шкіл області. На курси надсилають часто одних і тих працівників лише для того, щоб виконати план курсових заходів. Відрив значної кількості вчителів від роботи на місячні курси дещо негативно відбився на нормальній роботі школи» [там само, 8]. На нашу думку, позитивними тенденціями функціонування закладів підвищення кваліфіка-ції вчителів іноземних мов цього періоду є залу-чення фахівців місцевих вишів: «щороку на курсах працює група викладачів педагогічного інститу-ту» [8, 8]; пошук оптимальних форм організації освітнього процесу: «основною формою підви-щення кваліфікації зробити тижневі і двотижневі обласні і кущові семінари й одночасне проведен-ня семінарських занять в опорних школах та шко-лах передового досвіду» [там само, 9]. Дослідниця Мисечко О. Є. зазначає, що у 1956-57 роках відбулася перша спроба запровадження в декількох педагогічних інститутах вчителів ши-рокого профілю за спеціальностями «українська/ російська мова й література, іноземна мова». У педагогічних інститутах іноземних мов уводилася спеціалізація з двох іноземних мов («німецька мова, англійська мова», «французька мова, німе-цька мова»), а також з іноземної й української мов; протягом якогось часу актуальною була під-готовка педагогічних кадрів за спеціальністю «іноземна мова, вихователь школи-інтернату» [6]. Це означає, що вже з на початку 60-х років до  
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навчальних закладів прийшли фахівці-філологи, що могли викладати декілька навчальних дисци-плін. Однак архівні документи, які відображають діяльність інститутів удосконалення кваліфікації вчителів у цей період, не підтверджують комплек-сного підвищення кваліфікації таких фахівців. З 1963/64 н.р. педагогічні виші відмовилися від підготовки фахівців широкого профілю й знову повернулися до однопрофільної освіти Тенденції розвитку методики викладання іноземних мов викладені в нормативних докумен-тах профільного міністерства 70-х років ХХ сто-ліття [12; 13]. Можна стверджувати, що рішення колегії Міністерства СРСР визначило зміни в під-ходах до організації не тільки шкільної іноземно-мовної освіти, а й зміст удосконалення кваліфіка-ції вчителів цих навчальних дисциплін у цей пері-од. Серед недоліків методики викладання інозем-них мов названо підміну діалогу «механічним від-творенням завченого мовного матеріалу, … «реконструкції» визначених питань, … в усному мовленні …. – заучування готових текстів на ви-значені екзаменаційні теми» [12, 14-15]. Починаю-чи з 1967 року, у 7-10 (11) класах загальноосвітніх шкіл уведені факультативні заняття з іноземної мови. Розроблені різні варіанти програми факуль-тативних курсів [там само, 14]. Анонсовано поши-рення мережі шкіл з викладанням ряду предметів іноземною мовою на ближчі 5 років. Указано на необхідність вивчити питання можливості органі-зації таких шкіл з іспанською, китайською, арабсь-кою та іншими мовами навчання [там само, 16]. Аналогічне рішення колегії Міністерства осві-ти Української РСР констатувало факт як позити-вних, так і негативних тенденцій в реалізації по-ліпшення викладання іноземних мов у загальноо-світніх школах. Визначено співвідношення учнів у вивченні іноземних мов загальноосвітніх шкіл: англійська мова – 50%, німецька – 20%, французь-ка – 20%, іспанська й інші мови – 10% [13, 12].Констатовано факт, що в УРСР досягнуто більш раціонального співвідношення учнів у ви-вченні англійської, німецької, французької мов [там само, 10]. Однак вказано ряду завідуючих обласними відділами освіти (серед них – Микола-ївської, Херсонської областей) на необхідність 

відкриття шкіл з викладанням ряду предметів французькою, німецькою та іспанськими мовами [там само, 12]. Архівні документи підтверджують зміни в змісті роботи закладів, що проводили заходи з удосконалення кваліфікації вчителів цих навчаль-них дисциплін у цей період. Зокрема, тематика університету наукових знань, що функціонував для вчителів-предметників в означений період при Херсонському педагогічному інститут ім. Н. К. Крупської, передбачала 36 годин на рік для вивчення «Особливостей методики англійсь-кої, німецької мови», «Психологічних основ засво-єння лексики іноземної мови, методики позаклас-ного читання й використання цього виду діяльно-сті для розвитку навичок усного мовлення», тем граматики, лексикології [9,17]. Необхідно зазначити, що особливістю дослі-джуваного періоду є й інші форми залучення ви-шів до перепідготовки вчителів. Цьому сприяло об’єднання зусиль двох міністерств – Міністерст-ва освіти й Міністерства вищої і середньої спеціа-льної освіти (МВССО) УРСР. Зокрема, в архівних документах про поглиблення перепідготовки вчителів в 1971 р. плани, плани-графіки, звіти, інформації мають покликання на такі спільні на-кази, у тому числі й на наказ Міністерства освіти УРСР і МВССО УРСР №362/838 від 10.12.1971 р. «Про поглиблену перепідготовку вчителів 5-10 класів шкіл Української РСР при ВНЗ», у якому анонсовано необхідність залучення до читання лекцій і проведення практичної роботи провідних учених, висококваліфікованих викладачів вишів для забезпечення ідейного і науково-теоретичного рівня роботи курсів [1, 31]. У архівних матеріалах діяльності Херсонсько-го ОІУКВ є витяг з плану-графіку поглибленої пе-репідготовки вчителів 5-10 класів, складеного на підставі наказу Міністерства освіти УРСР і МВССО УРСР №242/814 від 20.11.1970 р. У цьому докуме-нті визначений план удосконалення кваліфікації вчителів, які мають стаж роботи до 5 років.(табл.1). У інформації про виконання означеного пла-ну, наприклад, у Херсонській області зафіксовано показники, узагальнені в табл.2. 
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Таблиця 1 – Зведений план (витяг) поглибленої перепідготовки вчителів 5-10 класів на 1971 р. при 
педінститутах, університетах та інших ВНЗ № з/п Область Усього пройдуть  перепідготовку вчителів У тому числі вчителів укр. мови рос. мови англ. мови нім. мови франц. мови 1 Миколаївська 560 120 90 30 15 5 2 Одеська 1185 180 240 60 30 15 3 Херсонська 505 90 60 30 15 10 Джерело: [1, 1]. 
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Невиконання плану поглибленої перепідгото-вки вчителів ( української мов і літератури – 22 особи, іноземних мов – 10 осіб) пояснюється тим, що вчителі зазначених категорій проходять курси за новими програмами і підручниками на базі  ОІУВ та відсутністю асигнувань в низці районів на заміну вчителів, яких відряджають на курси [1, 34]. Інша інструкція профільного міністерства визначала шляхи подальшого вдосконалення шкільної іноземномовної освіти, а саме: організа-цію факультативного вивчення іноземних мов у вечірніх і заочних середніх школах. Порушені пи-тання стали предметом обговорення й під час різ-них форм удосконалення кваліфікації вчителів цих навчальних дисциплін у цей період. «До груп по факультативного вивченню іноземної мови 

зараховуються учні ІХ-Х класів за їхнім бажанням. З метою кращої організації занять на початку на-вчального року вчителі мають провести серед учнів відповідну роз’яснювальну роботу, особли-во серед тих , які вступили до ІХ класів [11, 28]. 
Висновки і перспективи досліджень. Як бачимо, система підвищення кваліфікації як одна з підсистем післядипломної педагогічної освіти досліджуваного періоду характеризується части-ми спробами реформування всієї освітньої галузі й мовно-літературної освіти зокрема та відповід-ною переорієнтацією й перепідготовкою вчителів відповідно до вимог часу. Напрямами подальшого дослідження цієї проблеми уважаємо методичні аспекти екстраполяції конструктивного досвіду в сучасну освітню галузь. Це і є перспективою по-дальшого наукового пошуку. 

Василь КУЗЬМЕНКО, Ганна ЧУХ · Суперечливість тенденцій розвитку  післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін півдня України в 1959–1984 рр. 
Таблиця 2 – Інформація про виконання плану (витяг) поглибленої перепідготовки вчителів 5-10 кла-

сів на 1971 р. при педінститутах, університетах та інших ВНЗ Заклад,  де проходили перепідготовку вчителі 
Усього пройдуть/ пройшли перепідгото-вку вчителів У тому числі вчителів 

за планом виконання плану укр. мови рос. мови англ. мови нім. мови франц. мови план вик. план вик. план вик. план вик. план вик. Херсонський педагогічний інститут 150 130 90 68 60 62 30 - - - - - Запорізький педагогічний інститут 55 45 - - - - - 23 15 19 10 3 Інші ВНЗ 180 - - - - - - - - - - - Усього 505 432 90 68 60 62 30 23 15 19 10 3 Джерело: [1, 33]. 
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Василий Кузьменко, Анна Чух. Противоречивость тенденций развития последипломного об-
разования учителей филологических дисциплин Юга Украины в 1959-1984 гг. 

В статье на основе архивных материалов и других источников раскрыты особенности развития 
системы последипломного образования учителей филологических дисциплин, в частности учителей 
иностранных языков, Юга Украины в 1959-1984 гг. Установлено, что в исследуемый исторический пери-
од определяющим фактором деятельности указанной образования была ее заидеологизированность, 
стандартизация и жесткая регламентация содержания образования. Анализ нормативных докумен-
тов и практических результатов функционирования системы последипломного образования в указан-
ный период дал возможность определить й положительные тенденции, является актуальным для 
экстраполяции опыта последипломного образования учителей филологических дисциплин Юга Украины 
в современный образовательное пространство. 

Ключевые  слова :  последипломное образование, филологические дисциплины, система повышения 
квалификации учителей Юга Украины. 

 

Vasily Kyzmenko, Ganna Chuk. Contradiction of trends of development of postgraduate education 
of teachers of philological disciplines of the South of Ukraine in 1959-1984 

The article on the basis of archival materials and other sources reveals the peculiarities of the development of 
the system of postgraduate education of teachers of philological disciplines, including teachers of foreign lan-
guages, Southern Ukraine in 1959-1984. It is established that in the studied historical period the determining 
factor of activity of the specified educational branch was its ideologization, standardization and strict regulation 
of the content of education. The analysis of normative documents and practical results of functioning of the sys-
tem of postgraduate education in the specified period gave an opportunity to determine the positive tendencies, 
which is relevant for extrapolation of the experience postgraduate education of teachers of philological disciplines 
of the South of Ukraine into the modern educational space. It is argued that the postgraduate education of teach-
ers of philological disciplines in 1959-1984 was determined by the ambiguity and contradictions caused by the 
influence of Soviet ideology on the educational sector. 

The analysis of archival documents, orders and instructions of the Ministry of National Education of the 
Ukrainian SSR, reports of regional institutions of education gives grounds to claim that during the specified pe-
riod there are contradictions caused by the positions and realities of functioning of educational institutions de-
clared in the resolution of the relevant ministry. It is concluded that the system of professional development as one 
of the subsystems of postgraduate pedagogical education of the studied period is characterized by frequent at-
tempts to reform the entire educational field and language and literary education in particular, and appropriate 
reorientation and retraining of teachers according to the requirements of the time. 

Keywords: postgraduate education, philological disciplines, system of teachers’ advanced training of the 
South of Ukraine. 
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СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА СІМ’Я ТА ЇЇ ПОГЛЯДИ НА ФОРМУВАННЯ  
ПАТРІОТИЗМУ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
У статті визначається актуальність проблеми патріотичного виховання дітей у сучасному суспі-

льстві; розкривається зміст реалізації виховного потенціалу сучасної української сім’ї, яка здійснює най-
більш істотний вплив на особистість дитини старшого дошкільного віку щодо формування громадян-
ської позиції, цінностей і орієнтацій. Визначається роль сім’ї в моральному розвитку особистості дити-
ни, формуванні патріотичних почуттів, світогляду і характеру громадянина України. Підкреслюється, 
що результат формування моральної вихованості особистості безпосередньо залежить від культурно-
го рівня сім’ї, виховної позиції, якої дотримуються батьки, загальної атмосфери, що панує в ній; визна-
чаються відхилення організації морального виховання дітей старшого дошкільного віку в контексті 
сучасних політично-економічних проблем. Узагальнюються дані досліджень, відзначається, що не див-
лячись на провідну роль сім’ї, як специфічної форми передачі соціального досвіду, історичної пам’яті і 
культурних традицій, сім’я і суспільство повинні здійснювати функцію патріотичного виховання дітей 
в єдності, оскільки цілі сімейного виховання і конкретні завдання патріотичного виховання дошкільни-
ків поки не усвідомлюються батьками в більшості українських сімей. Описані заходи, що сприяють пат-
ріотичному просвітництву дітей та їхніх батьків. 

Ключові  слова :  патріотизм, виховний вплив сім’ї, цінності, орієнтації, діти дошкільного віку. 

 Анжеліка КУРЧАТОВА · Сучасна українська сім'я та її погляди  на формування патріотизму в дітей старшого дошкільного віку 

Сім’я – це те соціальне середовище, де закла-дається фундамент психофізичного благополуччя дитини, формуються основні життєві установки, даються перші уроки духовності, моральності, культури. Родина – найголовніший виховний ін-ститут, духовно-моральний вплив якого людина відчуває протягом всього свого життя. Саме в сім’ї зароджуються початкові уявлення про батьків-щину, її цінності, тому дуже важливо створити дитині такі умови, в яких вона б усвідомлювала важливість почуття любові до неї, відданість зви-чаям і традиціям, пошани до своїх предків. В укра-їнському соціумі істотно змінилося ставлення до таких цінностей, як батьківщина, країна, де наро-дилася людина і до громадян якої вона належить. Акценти в соціально-моральних орієнтирах знач-ної частини сучасних сімей різко змінилися в бік прагматизму, їх цікавить лише те, що приносить успіх у житті, з яскраво вираженими проявами егоїстичного, антисоціального й антигуманного характеру. Необхідність залучення членів сім’ї до процесу патріотичного виховання дошкільників пояснюється особливими педагогічними можли-востями, які має кожна родина, і не може заміни-ти заклад дошкільної освіти. Такі моральні цінно-сті як любов і довіра, повага і взаємодопомога, справедливість і милосердя є основними сімейни-ми цінностями. Але під тиском різноманітних зов-нішніх факторів, обумовлених проблемами суспі-льства, вони поступово відходять на другий план, 

віддаючи першість освіті, кр’єрі, пошуку способів підвищення доходу. В умовах модернізації україн-ської освіти формування патріотизму стає одним з головних напрямів у роботі з дітьми дошкільно-го віку. Батьків потрібно знайомити з різноманіт-тям виховних заходів, ігор для дітей дошкільного віку, навчити їх моделювати різні освітні ситуації у спілкуванні з дітьми. Безперечно, низка вищеза-значених проблем потребує своєчасного розв’я-зання, адже від цього залежить майбутнє не лише окремих сімей, а й суспільства в цілому. Мета статті – обґрунтувати виховний потен-ціал української сім’ї та розкрити її погляди на формування патріотизму в дітей старшого дош-кільного віку. Аналіз історико-педагогічної літератури свід-чить, що протягом всієї історії людства проблема патріотизму, ставлення до країни, батьківщини було предметом постійної уваги мислителів, гро-мадських діячів, учених, педагогів: О. Любара, В. Мацюка, В. Пугача, М. Стельмаховича, Д. Федоренка. Проблеми патріотичного вихован-ня в сім’ї досліджують сучасні педагоги Ю. Руденко, М. Стельмахович, П. Щербань. Зокре-ма, М. Стельмахович наголошував, що національ-не родинне виховання має базуватися на україно-знавстві, сприяти формуванню уявлень про влас-ну націю та її самобутність. О. Федоренко підкрес-лював, що міцна нація починається з міцної роди-ни, де дітям переходить мудра наука любові,  
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довіри, взаємної вимогливості й відповідальності. Тому педагог повинен починати роботу з вихо-вання патріотизму в дітей з формування патріо-тичних почуттів до членів сім’ї. Класики педагогічної науки Я. Коменський, Г. Ващенко, О. Духнович, А. Макаренко, О. Огієнко, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. Чепіга та інші видатні вчені ба-чили в ідеї патріотизму морально-організуючий початок життя українського народу, розуміння її як ідею вітчизняного єднання, злагоди, захисту рідної країни, ідею рівноправності народів, ідею морального боргу перед суспільством, ідею відпо-відальності за долю Батьківщини. Проблемі патріотичного виховання, сутності таких понять, як «патріотичні цінності», «патріотична свідомість», «любов до Батьківщи-ни», присвячені фундаментальні праці вчених: І. Беха, А. Богуш, М. Боришевського, В. Котирло, Ю. Трофімова, О. Чебикіна та інших. Важливу допомогу в процесі теоретичного усвідомлення нових тенденцій у вітчизняній пе-дагогічній науці надало вивчення робіт О. Вишневського, О. Губко, Є. Зеленова, П. Кононенка, В. Кузя, Ю. Руденка, В. Сипченка, М. Стельмаховича, Б. Ступарика, Б. Чижевського, К. Чорної, Л. Штефан, П. Щербаня, які основою па-тріотичного виховання вважають національну свідомість та наголошують на усвідомленні без-перечної цінності Батьківщини. Різні аспекти формування патріотизму в ді-тей дошкільного віку розкриваються в наукових розвідках сучасних дослідників: патріотичне ви-ховання засобами мистецтва (Н. Майборода); фор-мування почуття патріотизму в дітей у дошкіль-них навчальних закладах України (1930-1991 р.) (В. Мусієнко); виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку засобами худож-ньої літератури (Л. Шкребтієнко); формування ціннісного ставлення до рідного краю засобами етнокультури (В. Лаппо); виховання громадянсь-ких якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю (О. Стаєнна) тощо. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку – це не тільки виховання любові до рідного дому, сім’ї, дошкільного закладу, рідного міста, природи, культурних надбань свого народу, своєї нації, толерантного ставлення до представників інших національностей, а й виховання шанобли-вого ставлення до трудівників та результатів їх-ньої праці, рідної землі, захисників Вітчизни, дер-жавної символіки, традицій держави і загальнона-родних свят. В епоху різких змін у всіх сферах життя суспі-льства, які визнаються як кризові, система засад, традицій і ціннісних орієнтирів трансформує наш 

соціум, наше світорозуміння і самовизначення. Закономірно, що ці перетворення зачіпають як суспільну систему в цілому, так і її окремі елемен-ти, зокрема сім’ю. Формування патріотичних почуттів, прищеп-лення дитині моральних якостей, поваги до ото-чуючих людей, порядності, чесності, готовності до подолання труднощів і життєвого оптимізму, го-товності до життя у високотехнологічному конку-рентному світі неможливо без тісної взаємодії та взаєморозуміння між школою і сім’єю, без ураху-вання думки батьків. Сучасне покоління дітей значно відрізняєть-ся від своїх попередників. Вони більш вільні у спілкуванні з дорослими, не відчувають будь-яких проблем при оволодінні швидко мінливих інфор-маційних технологій, готові взяти активну участь в ухваленні рішень, які зачіпають їхні інтереси, їх приваблюють різні органи самоврядування, вима-гають більшої самостійності. Це, безсумнівно, сприяє формуванню їхньої громадянської позиції. Однак, при цьому вони не завжди готові до реалій сучасного життя і до відповідальності за свої вчи-нки. В результаті сучасні діти більш егоїстичні, часто виявляють неповагу до інтересів інших лю-дей, включаючи батьків. Але при всіх змінах у реаліях суспільства цін-ність сім’ї в житті дитини залишається досить значною за рахунок зростання її психологічної функції, оскільки сім’я є одним з небагатьох фак-торів, що підвищують психологічну та фізіологіч-ну стійкість до несприятливих умов. Патріотичне почуття зароджується з форму-вання в дитини родинних почуттів до своєї сім’ї: матері, тата, бабусі, дідуся і далеких родичів. Це перший ступінь формування патріотизму. Другий ступінь проходить через виховання любові до малої батьківщини – свого міста, дитячого колек-тиву, місцевих традицій, історії. Третій ступінь формування патріотизму – виховання любові до Батьківщини, суспільства, народу, їхньої історії, культури, традицій. Таким чином, починається процес формування патріотизму в родині, любов до Батьківщини – його фінал. Перші уроки громадянськості діти отриму-ють в сім’ї. Моральні норми суспільства спочатку постають перед дитиною у формі вимог, пропоно-ваних батьками, постають втіленими в усьому способі життя сім’ї і, навіть ще, не будучи усвідом-леними, засвоюються як єдино можливий спосіб поведінки. Саме в сім’ї формуються звички, жит-тєві принципи. Від того, як будуються відносини в родині, які цінності, інтереси тут знаходяться на першому плані, залежить, якими виростуть діти. Завдання кожної сім’ї в ідеалі повинно зводитися до формування в дитини таких якостей особисто-
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сті як: любов до сім’ї та оточуючих людей, повага до старших, терпимість, милосердя, справедли-вість, чесність, працьовитість, старанність, почут-тя обов’язку і відповідальності. З цих якостей, у кінцевому рахунку, і має скластися любов до Бать-ківщини. Щоб дитина росла справжнім громадя-нином, патріотом своєї Батьківщини, їй необхідно бути щоденним свідком і учасником найчесніших, справедливих, шанобливих відносин між членами її сім’ї. Переконувати, захоплювати дітей корисними справами – важливе завдання дорослих. Батьки і діти можуть знайти багато цікавих спільних за-нять: спорт, туризм, колекціонування, спільне відвідування музеїв, театру і кіно, перегляд теле-передач, читання книг з подальшим обговорен-ням прочитаного, підготовка поздоровлень для бабусь і дідусів до сімейних дат, спільна організа-ція сімейних свят і багато іншого. Поступово у процесі спільної діяльності фор-мується патріотизм. Чим більше в батьків і дітей спільних справ, захоплень, тим міцніше вплив дорослих на дитину, значніше сила їх прикладу, міцніше контакти між старшим і молодшим поко-ліннями, успішніше виховання. Коли батьки зна-йомлять дітей з рідною природою, допомагають їм пережити піднесене почуття краси, почуття прекрасного, величного, вони готують передумо-ви для сприйняття ідеї Батьківщини, народу, спільності громадянських інтересів і прагнень. Посилення виховного потенціалу сімей зрос-те в результаті допомоги у вихованні дітей з боку старшого покоління – бабусь, дідусів, інших роди-чів. Вони служать своєрідним транслятором соці-ального досвіду, накопиченого поколіннями. Фак-торами, що сприяють установленню зв’язку поко-лінь, є: книга (альбом) родоводу сім’ї, реліквії про-житих років, які передаються у спадок від батьків до дітей і онуків, сімейні традиції. У сім’ях, де є реліквії старших поколінь, і діти захоплюються їхніми героїчними вчинками – формування патрі-отизму дитини йде на більш високому рівні. Цілеспрямоване та комплексне вивчення су-часного стану сімейного виховання в сім’ї дозво-ляє виокремити найбільш актуальні психолого-педагогічні проблеми в напрямі патріотичного виховання дітей. До них належать, насамперед, відсутність єдиної стратегії виховання дитини, недооцінка періоду дошкільного віку в розвитку особистості, нерозуміння його самоцінності та унікальності, недостатня готовність молодих ба-тьків до виконання виховної функції, що виявля-ється в обмежених навичках догляду та спілку-вання з дітьми, в некритичному ставленні до осо-бистих виховних підходів та здатності до прогно-зування виховного процесу в сім’ї і його наслідків. 

Особиста поведінка батьків не завжди є педагогіч-но доцільною. Крім того, молоді батьки відзнача-ються певною недооцінкою вікових та індивіду-альних особливостей дитини, ролі дитячої суб-культури, впливів засобів масової інформації на формування особистості дитини. Ці проблеми ґру-нтуються на недостатньому рівні сформованості психолого-педагогічної культури молодих батьків. Дослідження, проведені серед батьків дошкі-льників виявили нерозуміння багатьма значущос-ті виховання в дітей патріотичних якостей, що є наслідком деформації батьківського громадянсь-ко-патріотичної свідомості в умовах розмитості і невизначеності ціннісних орієнтирів у суспільст-ві, а також недостатні психолого-педагогічні знання батьків. На жаль, дослідники констатують, що перева-жна більшість сучасних батьків з певних причин не спроможна повною мірою дбати про патріоти-чне виховання своїх дітей. У більшості батьків відсутні елементарні моральні цінності й орієнта-ції, вони не володіють засобами гуманістичного спілкування, на базі якого зароджуються, розви-ваються і зміцнюються духовно-моральні потре-би дітей. При цьому сучасним батькам бракує часу на читання ґрунтовної наукової літератури щодо проблем виховання дітей, а також його здійснен-ня в дусі патріотизму. Увага батьків зосереджена, перш за все, на матеріальному забезпеченні сім’ї, на проблемах її виживання. Надання переваги першочерговому задоволенню базових потреб дитини саме по собі не викликає нарікання, оскільки це, згідно з теорією А. Маслоу, відкриває шлях для «виходу на сцену» вищих потреб дити-ни. Проте, на жаль, багато батьків зупиняється на цьому, не надаючи належної уваги формуванню вищих моральних і духовних потреб дітей. Дослідження виховного потенціалу сім’ї в напрямі формування патріотизму в дитини стар-шого дошкільного віку, показало, що 34,7% бать-ків начебто піклуються про виховання патріотич-них почуттів у дитини (честь, гідність, щирість, доброта, терплячість, чесність, порядність), проте в них переважає авторитарний стиль спілкування з дитиною (нав’язування своєї волі, пригнічення ініціативи), що не сприяє розвитку щирості її по-чуттів. Значна кількість батьків (50,5%) стриму-ють розвиток ціннісних орієнтацій щодо патріо-тичності у своїх дітей, що відбувається внаслідок нерозуміння самоцінності та унікальності внутрі-шнього світу дитини, перспектив її морального розвитку. Діти рідко разом з батьками проводять віль-ний час. Їх усе частіше віддають у різні школи роз-витку, секції, купують гаджети. Живе спілкування в сім’ї є вкрай обмеженим, внаслідок чого виховний 
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потенціал родинного виховання суттєво знижу-ється. Це призводить до незадоволення потреб дитини, в тому числі й формування патріотичного світогляду, а в деяких випадках можна казати про повне ігнорування (володіння українською мо-вою, бажання й потреба в накопиченні, збережен-ні та передачі родинних і національних звичаїв, традицій, обрядів; дбайливе ставлення до націо-нальних багатств, до рідної природи). Цікаво, що ця тенденція спостерігається не лише у проблем-них сім’ях, але й у зовні благополучних, в яких дорослі, формально «займаючись вихованням» дитини, водночас не дбають про задоволення її духовних потреб, особливо потреб в емоційному контакті з батьками. Для кожної сім’ї характерним є свій тип  стосунків, стиль спілкування, мікроклімат, який може бути сприятливим для формування патріо-тичності дитини старшого дошкільного віку або, навпаки, пригнічувати цей процес. Нервовий, на-пружений мікроклімат сім’ї не сприяє цьому роз-витку: він негативно впливає на психічний стан дитини, на рівень її самооцінки та сприяє підви-щенню її агресивності. Доброзичлива домашня атмосфера, пронизана щирістю, взаєморозумін-ням, бажанням поділитися радістю, бідою, своїми думками, навпаки, становить надійне підґрунтя для розвитку дитини. Опитування батьків показа-ло, що у 54% з них спостерігається загальна неза-доволеність сімейною атмосферою, 21,6% відзна-чають нервове психічне напруження у сім’ї, 31,4% батьків відчувають тривожність, і лише 14,8% сімей сприймають родинну атмосферу як сприят-ливу. Значний вплив на сучасну сім’ю має соціаль-но-економічна ситуація: лише 4% дорослих від-значають, що впевнені в майбутньому, тоді як 51,5% батьків відчувають невпевненість, страх і песимізм, у зв’язку з тим, що не можуть реалізува-ти себе на батьківщині. Це накладає відбиток на атмосферу в сім’ї і, як наслідок, на процес патріо-тичності дитини. Суттєвих змін зазнали цінності сучасних ба-тьків і, як наслідок, дітей. Так, 45% дорослих від-дають перевагу цінностям західного зразка, що не завжди є орієнтованими на високі гуманістичні ідеали і відчуття усвідомлення своєї належності до українського народу. 53% батьків із задоволен-ням дивляться низькопробні бойовики та триле-ри, які нерідко пропагують у стосунках з оточен-ням культ сили, жорстокості, бездуховності й ци-нізму. Діти сприймають цю інформацію, яка шко-дить особистості, що розвивається. Відсоток бать-ків, які віддають перевагу вітчизняним стрічкам, значно менший – 32%. Подібна трансформація цінностей негативно впливає на повноцінний розвиток дитини. 

Опитування сучасних дошкільників і молод-ших школярів показало, що найпопулярнішими мультфільмами і фільмами багатьох з них є захід-ні стрічки не досить гуманної спрямованості, ге-рої яких прагнуть нашкодити один одному. Відпо-чинок здебільшого батьки з дітьми обирають за-кордонний. Дбаючи про моральний розвиток сво-їх дітей, батькам слід ретельно контролювати якість продукту, який вживають діти. Для цього необхідно формувати домашню відеотеку фільмів і мультфільмів духовної спрямованості. Результати дослідження особливостей вихов-ного потенціалу, що панує в сучасних сім’ях, та міри націленості батьків на моральне виховання дітей показали, що лише 10% сімей відрізняються високим рівнем морального середовища. В них переважає здорова моральна атмосфера, діти отримують цілеспрямоване виховання, допомога батькам потрібна лише у плані корекції засобів виховання щодо патріотичного виховання дітей. 15% сімей мають нормальні міжособистісні стосу-нки, проте в них відсутня моральна спрямова-ність у вихованні: діти знаходяться в центрі уваги батьків, але в них розвивають не духовність, а певні споживацькі потреби та нахили, що не ви-кликають у батьків жодного занепокоєння й три-воги. 20% сімей мають тенденцію до конфліктно-сті, що наростає. Авторитарність батьків у таких сім’ях стає причиною відсутності взаєморозумін-ня. 35% сімей є зовні благополучними, проте в них процвітає масова міщанська культура, вихо-вання в таких сім’ях однобоке й поверхове. І 20% сімей – родини, в яких дітей виховують дідусі і бабусі, тому що батьки працюють за кордоном. Дуже важливим є той факт, що сучасним  батькам стало складніше виробляти естетичні уявлення про прекрасне і потворне, оскільки вони утверджуються у свідомості дитини в процесі пос-тійного розумової і фізичної праці, спрямованої на збереження і створення краси власного житла, відносин з близькими людьми. Без створення в родині відповідного новим реаліям трудового ви-ховання не можуть бути вирішені завдання мора-льного, естетичного розвитку підростаючого по-коління, що відповідає вимогам нашого часу. Така проблема вирішується вкрай повільно, і не слід очікувати в найближчому майбутньому скорочен-ня частки тих молодих людей, яким байдуже своє майбутнє, стан здоров'я, якість життя. Сьгодні пе-реважна більшість респондентів не мають уявлен-ня про особливі механізми вироблення в дітей не тільки навичок самоорганізації, а й таких якостей, як гордість за досягнення в освоєнні вимог куль-тури, сорому, совісті, боргу, відповідальності, муж-ності, впевненості в собі, вміння виявляти любов до природи, повагу до інших людей. 
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Отже, реальне життя з його труднощами та суперечностями значною мірою впливає на мо-ральність батьків та виховний потенціал сучасної української сім’ї, яка стала незалежною, відкри-тою і, на жаль, водночас агресивнішою, такою, що підпорядковує зміст своєї життєдіяльності  завданням виживання. Внаслідок втрати тради-ційної культури та низького рівня педагогічної культури, незнання батьками природи і змісту морального світу людини та власних дітей і недо-статнім їх співробітництвом із закладами освіти виховний потенціал теперішньої сім’ї, на жаль, суттєво знизився порівняно з сім’єю попередніх часів, яка була менше стурбованою питаннями виживання і більшою мірою зберігала виховний потенціал. Для забезпечення патріотичного виховання, формування моральних цінностей у сімейному середовищі в арсеналі батьків є різні загальнопе-дагогічні методи, застосування яких стимулює виникнення в дітей думок, почуттів, потреб, які спонукають їх до певних вчинків, поведінки, сві-домого ставлення до своєї держави, її традицій, української мови, громадянська відповідальність. Cпільна діяльність батьків з дитиною є джерелом радості, збагачує новими враженнями, вчить ди-тинe вільно спілкуватися з однолітками і дорос-лими, оцінювати свої і чужі вчинки, підпорядкову-вати свою поведінку духовно-моральним нормам. В закладі дошкільної освіти доцільно органі-зувати роботу сімейного клубу «Чарівні двері доб-ра і довіри» для дітей старшого дошкільного віку, спрямовану на виховання поваги до традицій і звичаїв українського народу, почуття справедли-вості, милосердя, формування загальної культури особистості дітей, підвищення компетентності батьків з питань патріотичного виховання. Робо-та педагогів повинна носити індивідуальний і колективний характер: спільні види ігрової та продуктивної діяльності об’єднують дітей і доро-слих, дають можливість зробити разом потрібну та красиву річ, малюнок, колаж тощо. 

Рекомендації для батьків: 1. Звертайте увагу дитини на красу рідного міста. 2. Під час прогу-лянки розкажіть, що знаходиться на вашій вулиці, поговоріть про значення кожного об’єкта. 3. Дай-те уявлення про роботу громадських установ: по-шти, магазину, бібліотеки тощо. Поспостерігайте за роботою співробітників цих установ, відзначте цінність їх праці. 4. Разом з дитиною беріть участь у праці з благоустрою та озеленення свого двору. 5. Розширюйте свій кругозір. 6. Навчайте дитину правильно оцінювати свої вчинки і вчинки інших людей. 7. Читайте дітям книги про Батьківщину, її героїв, про традиції, культуру свого народу. 8. Зао-хочуйте дитину за прагнення підтримувати поря-док, зразкову поведінку в громадських місцях. У сучасному світі дуже важливо, щоб в кожній людині було сформовано патріотичні почуття. На жаль, патріотизм не передається у спадок і його неможливо навчити. Його можна тільки сформу-вати, прищепити і розвинути. І починати робити це потрібно з раннього віку. Підводячи підсумок виховного впливу сім’ї на виховання дитини, можна припустити, що батьки здебільшого розуміють сутність морального ви-ховання як цілеспрямованого процесу впливу на дитину (для виховання необхідно обрати певний проміжок часу, відповідні методи і «виховувати»). Сучасні батьки не мають чітких уявлень про те, як саме вони можуть закладати духовне підгрунтя, на яких прикладах варто прищеплювати дитині любов до своєї країни і навіщо, в принципі, це ро-бити; багато батьків у процесі виховання вирішу-ють нагальні завдання, породжені конкретною життєвою ситуацією. Водночас вони недооціню-ють виховного впливу повсякденного життя сім’ї, власної побутової поведінки, звичайного родин-ного спілкування. Як зазначалося, такий повсяк-денний вплив зумовлює вироблення в дитини на неусвідомленому рівні певних стереотипів пове-дінки, які, в свою чергу, визначають не тільки окремі звички й життєві установки, а й великою мірою впливають на вироблення дитиною моделі свого майбутнього життя. 
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Анжелика Курчатова. Современная украинская семья и ее взгляд на формирование патрио-
тизма у детей старшего дошкольного возраста 

В статье определяется актуальность проблемы патриотического воспитания детей в современ-
ном обществе; раскрывается содержание реализации воспитательного потенциала современной укра-
инской семьи, которая осуществляет наиболее существенное влияние на личность ребенка старшего 
дошкольного возраста по формированию гражданской позиции, ценностей и ориентаций. Определяется 
роль семьи в нравственном развитии личности ребенка, формировании патриотических чувств, миро-
воззрения и характера гражданина Украины. Подчеркивается, что результат формирования нравст-
венной воспитанности личности напрямую зависит от культурного уровня семьи, воспитательной 
позиции, которой придерживаются родители, общей атмосферы, царящей в ней; определяются откло-
нения организации нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста в контексте 
современных политико-экономических проблем. Обобщаются данные исследований, отмечается, что 
несмотря на ведущую роль семьи, как специфической формы передачи социального опыта, историче-
ской памяти и культурных традиций, семья и общество должны осуществлять функцию патриотиче-
ского воспитания детей в единстве, поскольку цели семейного воспитания и конкретные задачи пат-
риотического воспитания дошкольников пока не осознаются родителями в большинстве украинских 
семей. Описанные мероприятия, способствующие патриотическому просвещению детей и их родите-
лей. 

Ключевые  слова :  патриотизм, воспитательное влияние семьи, ценности, ориентации, дети 
дошкольного возраста.  
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Angelika Kurchatova. The modern ukrainian family and its attitudes for the formation of patriot-

ism of older preschool children 
The article determines the relevance of the problem of patriotic upbringing of children in the modern society; 

it reveals the content of realizing the educational potential of the modern Ukrainian family, which has the most 
significant influence on the personality of a pre-school child in shaping civic position, values and orientations. The 
article examines modern trends which influence a young family behavior, especially an upbringing function. In 
this context the author analyses specific problems of upbringing of the children in a young family. In the article 
the features of influencing of domestic mutual relations and paternal styles of education are considered on sociali-
zation of personality of child. The role of the family in the moral development of the child's personality, the forma-
tion of patriotic feelings, the outlook and character of the citizen of Ukraine are determined. It is emphasized that 
the result of formation of a moral upbringing of the individual depends directly on the cultural level of the family, 
the upbringing position held by the parents, the general atmosphere that prevails in it. The deviations of the or-
ganization of moral education of older preschool children in the context of contemporary political and economic 
problems are determined. Summarized research data, it is noted that despite the leading role of the family, as a 
specific form of social experience transfer, historical memory and cultural traditions, family and society should 
perform the function of patriotic education of children in unity, since the goals of family education and the specific 
tasks of patriotic upbringing of preschool children are not yet understood by parents in most Ukrainian families. 
The main types of modern families and their educational influence on the child personality formation are de-
scribed in the article Measures promoting the patriotic education of children and their parents are described. 
Now, however, the importance of family is gradually growing, as its role has been perceived in the development of 
the younger generation. Because it is in the family where the model of future life is formed, so it is much depends 
on parents and other relatives. 

Keywords :  patriotism, family upbringing, values, orientations, preschool children.  
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У світовому науковому просторі суть і мета фахової підготовки педагогів, а також вимоги до її якості вбачаються у формуванні професійних компетентностей, конкретизованих у знаннях, уміннях і диспозиціях, якими необхідно оволодіти майбутнім фахівцям. Професійна компетентність створює підґрунтя ефективної професійної діяль-ності вчителів іноземних мов (ІМ), що є прямим шляхом до зростання навчальної результативнос-ті [15], поліпшення функціонування освітньої сис-теми [13] та її модернізації. Зокрема, у США усі починання із реформування освітньої системи беруть за пункт відліку ефективну професійно-педагогічну діяльність[4], першоосновою якої є сформовані професійні компетентності.  У дослідженні онтологічних аспектів пробле-ми фахової компетентності педагогів ми переду-сім спирались на праці вітчизняних і зарубіжних учених, де вивчаються проблеми компетентнісно-го підходу у підготовці майбутніх учителів ІМ в університетах США (Черній Л.), досвід підготовки філологів в американських ЗВО (Бідюк Н., Іконні-кова М.), компетентність й ефективність профе-сійної діяльності педагогів у США (Berliner D., Dar-ling-Hammond L., Korthagen F., Tsui A.), ґенеза про-блеми компетентності в американському освіт-ньому діалозі (Field H., Ford K., Forzani F.), сутнісні характеристики концепту компетентність (Вовк O., Гусак Л., Kouwehowen W.), формування професійної компетентностівчителів ІМ (Бігич О., Задунайська Ю.) і т.д. Водночас, як свідчить до-кладне вивчення вказаних джерел, онтологія 

проблеми компетентності вчителів ІМ у США ви-вчається недостатньо, що й вмотивовує необхід-ність подальших розвідок у визначеному напрямі. Метою статті є ретроспективний аналіз про-блеми компетентності майбутніх учителів ІМ у США, а також вивчення сутності і чинників озна-ченої проблеми в американському науково-освітньому дискурсі. Останнім часом увага американської громад-ськості прикута до проблеми якості професійної діяльності і компетентнісного рівня педагогів, зокрема вчителів ІМ із низки об’єктивних причин, серед яких варто виділити три основні (рис. 1): насамперед, етнолінгвістична диверсифікова-ність учнівського складу країни, де за приблизни-ми підрахунками 4,6 мільйона учнів вивчають англійську мову як другу і це посилює потребу у педагогічних фахівцях філологічного профілю [9]. По-друге, брак педагогічних кадрів у США призвів до спроб деяких упливових освітян заповнити прогалини в системі за рахунок зниження вимог до претендентів на педагогічні посади. У країні було запроваджено суто американський освітній винахід – альтернативні програми підготовки педагогів, однак рівень професійної компетентно-сті їхніх слухачів став приводом для гострих дис-кусій. Провідні науковці Америки попереджують, що девальвація професійних цінностей, ідеалів і мірил ефективності педагогічної праці прихиль-никами альтернативних програм відбувається за рахунок зниження якості професійної діяльності вчителів ІМ та загального рівня освіти. Відтак, 
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ОНТОЛОГІЯ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У США 

У статті на підставі аналізу джерельної бази розкриваються онтологічні аспекти проблеми фахо-
вої компетентності вчителів іноземних мов у США, сутність і чинники окресленої проблеми в науково-
освітньому дискурсі. З’ясовано, що у США зацікавлення проблемами компетентності професійної діяль-
ності вчителя-філолога зумовлене особливостями демографічного складу населення, нестачею педаго-
гічних кадрів та національною кампанією, спрямованою на популяризацію вивчення іноземних мов. Розг-
ляд означеної проблеми започатковано у працях американських науковців у першій половині ХХ ст., вна-
слідок реалізації компетентнісно-базованої освіти, яка набула рис систематичності у 1960-х роках. 
Натепер концептуальні орієнтири проблеми компетентності педагогічної діяльності оформлюються 
у цілісному підході, потрактовуючись у процесуально-розвивальній парадигмі, що протиставляється її 
розумінню як певного способу виконання професійних завдань. У галузі педагогічної освіти США поняття 
компетентності розглядається як діалектична єдність професійних знань, умінь і диспозицій, що є пер-
шоосновою якісної професійної діяльності. 

Ключові  слова :  фахова компетентність, онтологія, педагогічна освіта, компетентнісно-
базована освіта, учитель-філолог, іноземна мова, США. 
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Маріанна ЛЕВРІНЦ  Онтологія проблеми фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США науковці й освітяни країни з новою силою заяви-ли про необхідність підвищення компетентнісно-го рівня педагогічного корпусу[4]. Врешті, у США було розгорнуто масштабну кампанію, спрямова-ну на вивчення ІМ широкими верствами населен-ня у відповідь на виклики глобалізованого суспі-льства, а також із економічних міркувань і питань національної безпеки[16].  Сукупність упливу означених чинників стала поштовхом до вивчення проблеми якості профе-сійної діяльності та компетентнісного рівня вчи-телів ІМ як її першооснови (рис. 1). 

Візуалізація сутності ефективної педагогічної освіти й праці відзначається етносоціальною за-барвленістю[14], варіюючись від країни до краї-ни, від культури до культури аж до найвужчих освітніх контекстів. Особливості оволодіння педа-гогічною професією й освітні процеси є соціально, контекстуально й ідеологічно зумовленими, відо-бражаючи уявлення про ідеального вчителя, гро-мадянина і функції шкільництва [3]. З огляду на це, компетентності, якими оволодівають педагогі-чні фахівці, поряд із загальноприйнятими у світо-вій освітній практиці, набувають соціокультурно-го «колориту», що актуалізує необхідність ви-вчення питання компетентності в освітньому се-редовищі США. Багатовекторність упливу, що ви-значає соціокультурні властивості концептуаліза-ції якісної педагогічної підготовки і діяльності, зумовлюється історичним тлом, поширеними мо-делями вчителювання і громадянства, теоріями навчання, шкільними технологіями, управлінсь-кими стилями, фінансовими ресурсами, а також системою контролю за якістю освіти [2, 2]. Вивчення проблеми компетентності у світо-вій і американській науково-педагогічній літера-турі є одним із джерел у дослідженні ефективнос-ті професійної діяльності вчителів, становлячи платформу для узгодження якостей, необхідних учителю в роботі [11]. Перші спроби концептуалі-зації компетентності в американському дискурсі, 

а також компетентнісно-базованої педагогічної підготовки розпочались ще в першій половині ХХ ст. Водночас, витлумачення концепту компетент-ності породило багато протиріч і заперечливих аргументів, незважаючи на накопичений чималий науковий досвід і традиції практичної реалізації компетентнісно-базованої освіти у США.  Мотивацією досліджень проблеми компетен-тності є ідея поліпшення якості й продуктивності освіти шляхом оптимізації професійної діяльності вчителів. Епістемологічним підґрунтям, закладе-ним в основу досліджень компетентності у США у першій половині ХХ ст. є теорія біхевіоризму, у світлі якої вважається, що поліпшення якості  виконання завдань відбувається шляхом трену-вання через повторення бажаних зразків діяльно-сті[12, 41]. У розрізі філософії біхевіоризму було конкретизовано дискретні компетентності та  специфічні цілі, що визначають ролі вчителя у компетентнісно-базованій педагогічній підготов-ці. Вченими-біхевіористами виокремлювались сотні компетентностей, необхідних для оволодін-ня вчителем. Уважалось, що демонстрація якісно-го виконання педагогічних завдань є достатньою підставою для кваліфікування педагога як компе-тентного [6, 39].  У 1920 році у США спроби оптимізації освіти реалізувались у реформуванні освітньої системи, коли було закладено основи компетентнісно-базованої освіти (КБО). Але систематичного хара-ктеру запровадження КБО набуло у 1960-х роках, зокрема у підготовці педагогічних кадрів [8]. У цей період було введено основні категорії і понят-тя у галузі досліджень проблеми компетентності вчителів. Педагогічна компетентність витлумачу-валась як вміння виконувати певні професійні завдання у відповідності із освітніми стандарта-ми. Компетентності розглядались як комплекс певних практичних навичок, позбавлених теоре-тичної змістовності. Для прикладу, оцінювання рівня сформованості професійних компетентнос-тей випускників педагогічних ЗВО здійснювалось на основі діяльнісних компонентів, на базі яких уточнювалось, що майбутній учитель повинен знати й вміти робити та на якому рівні майстер-ності. У цей же час розпочалися розробки курику-лумів, тоді як навчальні програми університетів почали опрацьовуватись із врахуванням компете-нтностей. Важливою рисою тогочасної КБО у США є зосередженість на знаннях і вміннях студентів як кінцевого результату навчання, а не на змісті навчальних курсів [7, 1− 2].  Поширеність КБО в освіті педагогів завдячу-вала ідеї прямолінійної залежності між компетен-тністю педагогів і успішністю навчання учнів. Од-нак, у тогочасних емпіричних дослідженнях такої 

Рисунок 1 – Обґрунтування чинників і сутності ви-вчення проблеми компетентності вчителів ІМ у США 

 



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

Маріанна ЛЕВРІНЦ  Онтологія проблеми фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США взаємозалежності не було встановлено[12, 42], що призвело до критики означеної моделі підготов-ки вчителів. Також оцінювання якості педагогіч-ної діяльності на основі переліку із кількох сотень компетентностей виявилось малоефективним і надзвичайно незручним[10, 314]. Відтак, у 1970−80 роках відмічається спад популярності КБО в освіті педагогів. Техніцизм у підготовці вчителів, фраг-ментування ефективної педагогічної діяльності на окремі елементи є несумісними із концепцією цілісності й комплексності її природи [11].  Беручи до уваги вищезгадані критичні заува-ження, концептуалізаціякомпетентнісно-базованої підготовки вчителів на сучасному етапі відбувається у цілісному підході, згідно з яким компетентність розглядається як комплекс знань, умінь, ставлень, цінностей, які виявляються у контексті виконання завдань. У цілісному підході компетентність описується як розвивальний про-цес, а не певний спосіб виконання завдань. Квалі-фікування компетентності у розвивальній пара-дигмі вмотивовує важливість ціложиттєвого на-вчання, відтак учитель залучається до непере-рвного професійного зростання [11, 24−25]. Роз-виток професійних компетентностей не завершу-ється із закінченням навчання в університеті: жо-дна програма підготовки вчителів нездатна за-безпечити майбутніх учителів готовим набором компетентностей, необхідних для роботи в дина-мічному освітньому просторі, що посилює важли-вість професійного розвитку вчителів. Онтологія компетентності як наукової про-блеми відзначається відсутністю консенсусу у витлумаченні її категоріального апарату, розбіж-ність у розумінні якого посилюється при порів-нянні національних особливостей досліджень. Насамперед, це стосується концептів «компе-тентність» і «компетенція» та їх використання у формі множини. Порівняльний аналіз свідчить, що у США загальновживаним є термін competency, тоді як у Великобританії переважає ужиток термі-ну competence [12,43]. Обидва терміни переклада-ються як компетентність, компетенція. Тобто в англомовному світі денотативне значення понять є однорідним, на відміну від значення лексем в українській мові, які несуть різне смислове наван-таження. Незважаючи на деякі розбіжності, украї-нські науковці загалом погоджуються, що компе-тенція стосується кола повноважень, обов’язків, наданій уповноваженій особі. Компетентність же передбачає наявність знань, умінь, навичок і став-лень, які дають змогу особистості виконувати свої професійні функції. Для зручності ми використо-вуємо поняття «компетентність» для позначення обох вищезгаданих форм, згадуваних в англомов-них наукових працях. 

Аналіз фахової літератури виявив наявність численних підходів до розкриття сутності понят-тя компетентності, що знаходить вираження у сотнях дефініцій. Спроби розібратись у евристич-ній розмитості дефінування поняття (де кожен автор викладає власне бачення проблеми) зумо-вили необхідність їх класифікації, що представле-ні нижче.  Виділення списків компетентностей, які моде-люють вимоги до результатів навчання майбутніх учителів є наслідком упливу філософії біхевіориз-му й освітнього позитивізму. У витлумаченні сут-ності компетентності ми відходимо від позитиві-стського сприйняття наукової картини світу, згід-но з яким досягнення єдиноправильного об’єктив-ного розуміння освітніх реалій є бажаним і можли-вим. Уважаємо, що інтерпретивізм і постпозити-візм, які допускають існування множинних індиві-дуальних конструювань понять в залежності від обставин, є більш прийнятними у вивченні кон-цепту компетентності. Тому ми не ставимо за мету здійснити детальний аналіз концептуальних під-ходів до визначення категоріального апарату дос-ліджуваного поняття (таких робіт є надзвичайно багато у фаховій літературі), натомість розгляне-мо їх у світлі релевантності до вищої педагогічної освіти та професійно-педагогічної діяльності. Розгорнутий аналіз проблеми компетентнос-ті дозволив Кувенговену В. виділити п’ять катего-рій визначення концепту: (1) здатність виконува-ти професійні завдання відповідно до узгоджених норм (розгляд компетентності здійснюється у продуктивній парадигмі); (2) здатність обирати й застосовувати знання, вміння й ставлення, необ-хідні для ефективного виконання завдань (метакогнітивні властивості); (3) наявність необ-хідних якостей, знань, умінь і ставлень; (4)опис того, що фахівець повинен бути здатним робити; (5) ширші дефінування, які поєднують елементи попередніх чотирьох категорій [12, 53]. Автор дає своє визначення поняття компетентності, яке влучно узагальнює науковий доробок попередни-ків. Компетентність – це здатність обирати й за-стосовувати інтегрований кластер знань, умінь і диспозицій з метою виконання ролі або завдання у певному професійному контексті згідно з пев-ним стандартом, беручи до уваги особистісні яко-сті, як наприклад, мотивацію і силу волі [12, 68]. У галузі освіти розповсюдженим є викорис-тання терміна компетентність для позначення комплексу знань, умінь, диспозицій, ставлень, цінностей, які уможливлюють ефективне вико-нання завдань за певних обставин. У компетент-ностях відображено основні вимоги до викладан-ня, конкретизовані у знаннях, уміннях і диспози-ціях [5].  
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У парадигмі дидактики концепт компетент-ності використовується для позначення результа-ту навчання, що виражається у підготовленості випускника педагогічного ЗВО до виконання про-фесійних обов’язків, а також для оцінки якості й ефективності професійної діяльності вчителя. У країнах пострадянського простору компетент-ність у площині результативності навчання трак-тується як 1) якість фахівця, що здобув освіту і є підготовленим до виконання професійних обов’я-зків; 2) здатність якісно й ефективно провадити професійну діяльність; 3) відповідність кваліфіка-ційним характеристикам; 4) інтелектуальне ново-утворення, сформоване внаслідок розвитку про-фесійних компетентностей; 5) специфічна здат-ність ефективно виконувати професійні завдання у певній галузі; 6) пункт відліку у розвитку про-фесійних здібностей фахівця [1, 86−87]. Вивчення компетентності у контексті педаго-гічної освіти здійснюється у двох перспективах. У першій перспективі дослідження спрямовуються на оптимізацію підготовки вчителів шляхом ура-хування одержаних результатів у реалізації на-вчальних планів і програм. У другій перспективі врахування й імплементація результатів дослі-джень проблеми компетентності сприяє зростан-ню статусу педагогічної професії, поліпшує ефек-тивність педагогічної діяльності, стимулює до професійного розвитку вчителів, удоцільнює про-цес оцінювання якості професійної діяльності вчителів. У США дескриптори професійної компетент-ності педагогів у загальних рисах подані у норма-тивних документах, що регламентують вимоги й стандарти до професійної підготовки й розвитку вчителів, які деталізуються у курикулумах навча-льних закладів у вигляді вимог до знань і вмінь студентів. Навчальний процес вибудовується згід-но з вимогами освітніх стандартів, які слугують загальними рекомендаціями. Професійні компетентності виступають у ро-лі критеріїв оцінювання підготовленості випуск-ників університетів за педагогічними спеціально-стями. Однак стандарти й компетентності не є тотожними: стандарти є втіленням ідеальних уяв-лень про ефективну педагогічну діяльність, пого-джених професійною спільнотою, тоді як компе-тентності є більш конкретизованими індикатора-ми, що слугують для оцінювання рівня підготов-леності випускника педагогічного ЗВО або для визначення професійного рівня практикуючого педагога. У США вимоги до професійної підготовки, розвитку і загальної професійної компетентності педагогів визначаються на державному і муніци-пальному рівнях департаментами освіти, тоді як 

компетентності як нормативні показники підго-товленості майбутніх учителів визначаються у навчальній документації вищих навчальних за-кладів, ґрунтуючись на стандартах професійної підготовки вчителів.  У США науковим підґрунтям для ранжування компетентнісних рівнів є дослідження експерти-зи кваліфікації педагогів (teacherexpertise). У коло інтересів учених входить виявлення спільного й відмінного у діяльності початкуючих і досвідче-них учителів, виділення властивостей педагогів-експертів, рівнів професійного розвитку [14]. Ос-новними властивостями експертизи у педагогіч-ній діяльності є: а) рутинність, тобто сформова-ність моделей діяльності, педагогічний реперту-ар; б) урахування соціальних потреб і динаміки шкільного колективу; в) усвідомлення проблем, зв’язаних із викладанням; г) предметна галузева експертиза, яка дозволяє усвідомлювати законо-мірності у житті класного колективу [2, 16].  Для позначення рівнів розвитку професійної ком-петентності застосовуються наступні дескрипто-ри: а) початківець (випускник університету) (noviceteacher); б) молодий педагог (apprentice); в) практикуючий учитель (practitioner); г) екс-перт або ментор (expertormentor); Структурними елементами професійної ком-петентності педагогів є знання, вміння і диспо-зиції.  І. Професійні знання вчителя включають: 1) предметні знання; 2) знання методики викла-дання дисципліни, що передбачає ґрунтовні знан-ня про дисципліну та її структуру; знання про на-вчальні техніки, контексти й цілі; знання про тру-днощі, з якими стикаються учні в ході вивчення дисципліни; стратегічні знання про навчальні методи й курикулум; 3) педагогічні знання; 4) знання про курикулум; 5) обізнаність із основа-ми суміжних галузей знань; 6) розуміння контекс-туальних, інституціональних, організаційних ас-пектів освітньої політики; 7) розуміння проблеми інклюзії і диверсифікованості; 8) використання інформаційних технологій у навчальному процесі; 9) обізнаність із положеннями психології розвит-ку особистості; 10) групова динаміка, теорія на-вчання, проблеми мотивації; 11) контроль за якіс-тю навчання і оцінювання результатів навчання; ІІ. Уміння: 1) Планування й управління навча-льним процесом; 2) використання навчальних матеріалів і технологій; 3) моніторинг, адаптуван-ня й оцінювання навчальних цілей і процесів; 4) збір, аналіз та інтерпретація інформації про навчальні результати учнів для поліпшеннявик-ладання й навчання; 5) використання, розвиток і створення емпіричної бази галузі; 6) колаборація з колегами, батьками і т.д.; 7) рефлексивні,  
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метакогнітивні, міжособистісні вміння, необхідні для індивідуального навчання, а також навчання у професійній спільноті; 8) адаптація до освітніх контекстів; ІІІ. Диспозиції: переконання, ставлення, цінно-сті, зобов'язаність; 1) епістемологічне усвідом-лення; 2) готовність до змін, гнучкість, непере-рвне навчання, професійне зростання, включаючи навчання і науково-дослідницьку діяльність; 3) готовність забезпечувати ефективні умови для навчання всіх учнів; 4) критичне ставлення до власної професійної діяльності; 5) готовність співпрацювати у колективі колег; 6) почуття само ефективності[17]. Диспозиції відіграють роль ка-талізатора у розвитку професійних знань і вмінь, активуючи діяльність педагога що до саморозвит-ку, професійного зростання і вдосконалення ком-петентнісного рівня. Критерії якісної професійної підготовки вчи-телів слід розглядати з позицій узгодження скла-дових і кількісно-якісних показників сформовано-сті компетентностей, як кінцевого продукту на-вчання, тобто із визначення вимог до знань, умінь і диспозицій випускника педагогічного ЗВО.  Отже, на підставі вивчення фахової наукової літератури і нормативної документації з’ясовано, що проблема компетентності вчителя-словесника у США набула поширеності із низки об’єктивних причин, а саме завдяки унікальному етнолінгвіс-тичному складу населення із високим відсотком неангломовних учнів, а також із-за нестачі педа-гогічних працівників, яку намагаються компенсу-вати шляхом зниження вимог до кандидатів на педагогічні посади, що викликає занепокоєння прихильників традиційних підходів до підготовки вчителів. У країні було розгорнуто кампанію із 

популяризації вивчення ІМ населенням країни, що загострило потребу у забезпеченні освітнього процесу фахівцями-філологами. Сукупність озна-чених чинників створила сприятливий ґрунт для дослідження якості професійної діяльності та професійної компетентності вчителів ІМ. Проблема компетентності у педагогічній освіті США бере початок у дослідженнях науковців краї-ни ще в першій половині ХХ ст., коли було закладе-но основи компетентнісно-базованої освіти. Систе-матичного характеру запровадження компетентні-сно-базованої освіти у підготовці педагогічних кад-рів набуло у 1960-х роках. У 1970−1980-х роках спо-стерігається спад інтересу до проблеми компетент-ності педагогів, зумовлений значною критикою КБО із-за невдалих спроб установлення взаємозв’я-зку між компетентнісним рівнем педагогів і навча-льними результатами учнів, а також зважаючи на надмірний техніцизм і фрагментування в оціню-ванні якості професійної діяльності вчителів. На сучасному етапі концептуалізація компе-тентності педагогічної діяльності реалізовується у цілісному підході, потрактовуючись у процесуа-льно-розвивальній парадигмі, а не як певний спо-сіб виконання певних завдань, що є пережитком біхевіористичної теорії. Наразі витлумачення ка-тегоріального апарату проблеми компетентності відзначається значними розбіжностями. В освіт-ній царині концепт компетентності використову-ється по відношенню до комплексу знань, умінь і диспозицій, які уможливлюють ефективне вико-нання завдань у навчальному або професійному контекстах. Водночас, подальших досліджень пот-ребують сутнісні характеристики та підходи до розвитку фахової компетентності майбутніх учи-телів-філологів у США.  
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Левринц Марианна. Онтология проблемы профессиональной компетентности будущих учи-
телей иностранных языков в США 

В статье раскрываются онтологические аспекты проблемы профессиональной компетентности 
учителей иностранных языков в США, а также сущность концепта и факторов обозначенной проблемы 
в научно-образовательном дискурсе. Выяснено, что в США интерес к изучению проблемы компетентно-
сти профессиональной деятельности учителя-филолога обусловлен особенностями демографического 
состава населения, нехваткой педагогических кадров и национальной кампанией, направленной на попу-
ляризацию изучения иностранных языков. Рассмотрение этой проблемы берет начало в трудах амери-
канских ученых первой половины ХХ века в результате реализации компетентносно-основанного обра-
зования, которое приобрело черты систематичности в 1960-х годах. На данный момент концептуаль-
ные ориентиры проблемы компетентности педагогической деятельности оформляются в целостном 
подходе, а также процессуально-развивающей парадигме, которым противопоставляется понимание 
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концепта как определенного способа выполнения профессиональных задач. В области педагогического 
образования США понятие компетентности рассматривается как диалектическое единство профес-
сиональных знаний, умений и диспозиций, которое является первоосновой качественной профессиональ-
ной деятельности. 

Ключевые  слова :  профессиональная компетентность, онтология, педагогическое образование, 
компетентносно-основанное образование, учитель-филолог, иностранный язык, США 

 
Levrints (Lőrincz) Marianna. Ontology of professional competency of prospective foreign language 

teachers in the USA 
The present paper expands on the ontological aspects and conceptual orientations in the study of competency 

of prospective foreign language teachers in the USA. Among the factors spurring interest in the study of the afore-
mentioned problem are the demographic diversity of the country’s population with a vast majority of English lan-
guage learners, who are non-native speakers of English, considerable teacher shortages and a national campaign 
aimed at popularizing foreign language learning. Early deliberation of the question of teaching competency was 
initiated in the studies of the American researchers of the first half of the XXth century with laying down the foun-
dation of competency based education. Systematic attempts at transforming teacher preparation programs into a 
competency based model took place in the 1960s. However, lack of empirical evidence supporting relationship 
between teaching competency and students’ academic gains, technicist approach focusing on developing teaching 
skills in the traditionsbehaviorism, disregard for professionally relevant knowledge, and fragmentation in the 
evaluation of teaching competency led to reasonable doubts as to its effectiveness. At present conceptualization of 
teaching competency is grounded in the holistic approach and developmental paradigm, as opposed to the for-
merly widespread visualization of teaching in terms of dissected skills application and behaviours in the profes-
sional activity. In the sphere of educational research the concept of competency is understood as a dialectical 
unity of professional knowledge, skills, and dispositions, enabling effective teaching and learning. 

Keywords : professional competency, ontology,pedagogical education, competency-based education, foreign 
language, teacher, the USA 
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СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ  
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ:  
РЕСУРСИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

Анотація статті.У статті узагальнено результати досліджень науковців з проблем особливостей 
соціальної ситуації розвитку у підлітковому віці таформування особистості підлітків з обмеженими 
можливостями; висвітлено окремі аспекти соціалізації та індивідуалізації таких дітей та визначено 
сутнісні характеристики процесуїхнього соціального розвитку. Приділено увагу педагогічному сенсу 
інклюзивної освіти, в основі якої лежить ідеологія щодо усування будь-якої дискримінації дітей і забез-
печення однакового ставлення до всіх людей та створення спеціальних умов для дітей, що мають особ-
ливі освітні потреби, заснованої на принципі забезпечення основоположного права дітей на освіту та 
права навчатися за місцем проживання. 

Ключові  слова :  соціальної ситуації розвитку, підлітковий вік, підлітки з обмеженими можливос-
тями, інклюзивна освіта, соціалізація.  Підлітковий вік є важливим для розвитку Я-концепції дитини, для формування у неї самооцін-ки як основного регулятора поведінки та діяльно-сті, що безпосередньо впливає на процес подаль-шого самопізнання, самовиховання та соціально-го розвитку в цілому. У підлітковомувіці форму-ється власна Я-концепція, яка сприяє подальшій усвідомленій або неусвідомленій побудові поведі-нки молодої людини. У зв’язку з цим надзвичайно важливо зрозуміти специфіку умов життєдіяльно-сті, в яких перебуває підліток, і виявити ті чинни-ки, які сприяють або перешкоджають соціально-му розвиткуособистості у підлітковому віці.Тому особливої актуальності набуває проблема інтег-рації дітей з особливими потребами в суспільство та розв’язання підліткової кризи, яка вивчалась багатьма дослідниками (Л. Божович Л. Виготсь-кий, Д. Ельконін, І. Кон, В. Мухіна, Д. Фельдштейн та ін.), і становить важливий етап в онтогенезі особистості. Дослідженню сутності й специфіки інклюзив-ної освіти та методологічних основ її упроваджен-ня в освітній процес закладів освіти присвячено праці В. Бондаря, В. Синьова, А. Колупаєвої, В. Липи, Н. Софій, В. Тарасун, М. Шеремет та інших учених. У своїх дослідженнях науковці (М. Матвє-єва, С. Миронова, Ю. Найда, Т. Сак, О. Таранченко, Л. Шипіцина та ін.) вказують на виключне значен-ня психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку. Метою статті – на основіузагальнення ре-зультатів досліджень науковців з проблем соціа-льного розвитку таформування особистості дітей з обмеженими можливостямивисвітлитиокремі 

аспекти соціалізації та індивідуалізації таких ді-тей та визначити сутнісні характеристики проце-суїхнього соціального розвитку, уточнити сут-ність інклюзивної освіти та її значення у соціалі-зації та індивідуалізації дітей зособливими потре-бами. Підлітковий вік уважають перехідним, важ-ким, переломним, критичним. Як і будь-який ін-ший, підлітковий вік «починається» із зміни соці-альної ситуації розвитку, специфіка якої в підліт-ковому віці полягає у тому, що підліток знахо-диться в стані між дорослим і дитиною ‒ при сильному бажанні|волінні| стати дорослим, що визначає багато особливостей його поведінки. Ще Л. Виготський наголошував, що основна особли-вість підліткового віку полягає у неузгодженості процесів статевого дозрівання, загального орга-нічного розвитку та соціального формування. У наш час це протиріччя, зумовлене тим, що статеве дозрівання значно випереджає два інші процеси, має особливо гострий характер.Основний зміст та специфіку всіх сторін розвитку (фізичного, розу-мового, морального, соціального та ін.) у підлітко-вому віці визначає перехід від дитинства до доро-слості. За всіма напрямами розвитку особистості внаслідок перебудови організму відбувається ста-новлення якісних новоутворень, трансформація взаємин із дорослими та однолітками, освоєння нових способів соціальної взаємодії, змісту мора-льно-етичних норм, розвитку самосвідомості, ін-тересів, пізнавальної та навчальної діяльності. Ученими визначено, що найбільш інтенсив-ний психічний онтогенез припадає на підлітковий вік, коли формуються не лише окремі психічні  
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функції, але й особистість дитини, почуття дорос-лості, позиція дорослого. Фізична вада, хвороба відіграють істотну роль у розвитку особистості. Життєва ситуація тяжкої хвороби може спотвори-ти «звичайний» шлях формування особистості дитини. «Дитина, розвиток якої ускладнено дефе-ктом, ‒ зазначав Л. Виготський,‒є не просто менш розвиненою, ніж її нормальні однолітки, але інак-ше розвиненою... Дефективна дитина має якісно відмінний своєрідний тип розвитку... Безпосеред-ній наслідок дефекту – зниження соціальної пози-ції дитини; дефект реалізується як соціальний вивих» [1, с.35]. Якщо підліток має видимі фізичні вади, по-чуття неповноцінності посилюватиметься, оскіль-ки зовнішній вигляд його суттєво впливає на фор-мування ставлення до себе. Ізольованість від ши-рокого навколишнього середовища, брак контак-тів з однолітками у зв’язку з хворобою посилю-ють відчуття самотності. Така тривала вимушена «самотність» може призвести як до вторинної затримки психічного розвитку внаслідок немож-ливості накопичення необхідного пізнавального і сенсорного досвіду; прояву аутизму, так і до ран-ньої десоціалізації. Науковці наголошують на тому, що навіть у здорових підлітків нерідко спостерігаються пере-пади настрою, порушення поведінки, підвищена збудливість, прагнення до асоціальних форм по-ведінки. За наявності будь-яких фізичних вад дис-гармонія підліткового віку виявляється більш різко і стійко, ускладнюючи адаптацію молодої людини у соціумі та порушуючи її соціалізацію. Характерними формами поведінки у такому випа-дку можуть стати або заглиблення у власні пере-живання, замкненість, або демонстративна мане-ра поведінки. Людина, розвиток якої ускладнено дефектом, значно більше залежить від емоційних та виховних ставлень середовища, ніж здорова людина. Дієва допомога дитині з обмеженими можливостями повинна спрямовуватися на вихо-вання її самостійності, незалежності від оточення, надання можливостей для трудової і соціальної інтеграції. Науковці наголошують на зв’язку між екстремально підвищеним відчуттям неповноцін-ності і дефектом як однозначно необхідному зв’я-зку між причиною і наслідком. Індивід з дефек-том, будучи ослабленим аботаким, хто привертає увагу, «наштовхується» на певні норми, очікуван-ня, вимоги, або порівнюється зі здоровими і при-вабливими людьми.[7]. Такі обставини сприяють посиленню почуття неповноцінності, що негатив-но впливає на формування і функціонування осо-бистості. Явно виражені і стабільно занижені са-мооцінка і самоповага, негативна самосвідомість ослаблюють здатність особистості до активного 

пристосування до життя і реалізації власних мож-ливостей. Часто результатом такої ситуації мо-жуть стати прояви патологічних ознак і більш глибоких порушень особистості. Незважаючи на визначені особливості, у підлітків завжди зберіга-ється схильність до бурних емоційних пережи-вань стосовно власної неповноцінності. Підлітки через стурбованість власною неповноцінністю, перебільшують значення наявних у них дефектів та здатні трагічно сприймати власну життєву пер-спективу. Соціальний розвиток підлітків з обме-женими можливостями визначається не тільки психологічними характеристиками особистості, але й своєрідним ставленням, яке виникає в умо-вах взаємодії в мікросоціальних групах. Труднощі спілкування, відсутність підтримки, вплив дорос-лих впливає на поведінкові реакції підлітків, на успішність їхньої соціалізації [9].  Для підлітка з обмеженими можливостями дружнє спілкування з нормальними однолітками є безцінним. Воно попереджає виникнення почут-тя власної неповноцінності, що виникає внаслідок зазвичай штучно створюваної ізоляції від інших дітей і підлітків, позитивно позначиться на за-гальному емоційному і розумовому розвитку під-літка. Постійна взаємодія тільки з дорослими збіднює духовне життя дитини, не дає їй можли-вості реалізувати природні дитячі інтереси і праг-нення дружити з однолітками. Результати здійсненого аналізу щодо харак-теру соціальної мікросфери, в якій розвиваються підлітки з обмеженими можливостями, дозволив дійти висновку, що найчастіше вони охоплені гі-перопікою або гіпоопікою. При гиперопіці в сім’ях, де ростуть діти і підлітки з дитячим церебраль-ним паралічем культивується хвороба дитини, підвищена турбота про неї, прагнення батьків виконати усі бажання дитини, підмінити власною її діяльність. У результаті такого виховання у ди-тини формуються риси емоційної і соціальної не-зрілості, завищеної самооцінки, прояви егоїстич-них настанов. Егоцентричний підліток відчуває труднощі в диференціації своїх реальних та акту-альних можливостей, що призводить до конфлікт-ного стану власного «Я» і зверхцінному емоційно-ціннісному ставленню до себе. Для такого підліт-ка характерними є вередування, небажання пос-тупитися, необґрунтовані образи, бажання оволо-діти увагою дорослих. У випадку загострення его-центричної позиції підліток не здатний скласти цілісну картину світу і свого місця у ньому, самос-відомості не надається ні позитивного ні негатив-ного сенсу, точніше підліток не здатний оцінити його, визначитися з емоційно-ціннісним ставлен-ням до себе. При гіпоопіці має місце емоційне від-торгнення хворої дитини, негативне ставлення до 

Леся МАЛИШЕВА  Соціальний розвиток підлітків з обмеженими можливостями: ресурси інклюзивної освіти 



109 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

неї членів родини, зазвичай, батьків і родичів. Оскільки на формування самосвідомості дитини має вплив ставлення дорослих, то у неї формуєть-ся негативне власне «Я», що передбачає самовід-торгнення, негативне ставлення до себе як особис-тості, неприйняття себе, відчуття неповноцінності [4]. Авторка дослідження у дітей з обмеженими можливостями ставлення до себе і до світу в ціло-му М. Михайліна з’ясувала, що для дитини з обме-женими можливостями,і для сім’ї, у якій вона зро-стає, характерне викривлення суб’єктивного об-разу світу. Серед деформацій, які найбільш часто зустрічаються у таких дітей, є «комплекс жертви», що виражається в апатії, відмові від відповідаль-ності за себе і за інших, безпомічності, зниженні самооцінки, а також «комплекс відторгненості», для якого характерна соціальнаіндиферентність, відстороненість, звичка розраховувати лише на себе. Таке емоційне самопочуття негативно впли-ває на душевне благополуччя, як батьків, так і їхніх дітей, на їхнє ставлення до навколишнього і підсилює соціальні і особистісні конфлікти [8]. Аналіз досліджень науковців дозволив дійти висновку, що учням з обмеженими можливостями властиві особливості, що мають значення для ста-новлення їхньої особистості та її соціалізації, і потребують урахування при навчанні та вихован-ні таких дітей у закладах освіти, у зв’язку із чим в Україні, «починаючи з 90-х років ХХ ст. провідною моделлю сучасного суспільно-соціального став-лення до осіб з обмеженими можливостями, зок-рема, неповносправних дітей, визначено інклю-зію, яка ґрунтується на визнанні та повазі індиві-дуальних людських відмінностей і передбачає збереження відносної автономії кожної суспільно-соціальної групи, а уявлення та стиль поведінки, притаманний традиційно домінуючій групі, ма-ють модифікуватися на основі плюралізму звича-їв та думок» [6, с.43]. Інклюзивна освіта забезпе-чує право кожної дитини навчатися в загальноос-вітньому закладі за місцем проживання. Водно-час, цей процес може вважатися повноцінним, якщо забезпечує три неодмінні умови: навчання кожної дитини відповідно до її особливих освітніх потреб та розвитку; можливість дитини відвіду-вати заклад освіти, проживаючи в сім`ї, а бать-кам – виховувати власну дитину; розширення ко-ла спілкування дитини та підвищення її соціаль-ної адаптації. Реалізація цих умов потребує зламу стереотипів і оволодіння новими формами робо-ти всіма учасниками освітнього процесу [3, с.248]. Інклюзивна освіта передбачає спільне перебуван-ня і навчання осіб, які потребують корекції фізич-ного та/або розумового розвитку, з їхніми здоро-вими однолітками. В її основі лежить ідеологія 

щодо усування будь-якої дискримінації дітей і забезпечення однакового ставлення до всіх лю-дей та створення спеціальних умов для дітей, що мають особливі освітні потреби. Реалізація інклю-зивного підходу вможливлює психолого-педагогічну підтримку таких дітей у навчанні й досягненні успіху, що дасть їм шанси поліпшити своє життя. Термін «інклюзія», яким послуговується су-часна соціально-педагогічна наука для опису про-цесу навчання дітей з обмеженими функціональ-ними можливостями в загальноосвітніх школах, прийшов на зміну поняттю «інтеграція». Мета інклюзивної школи – дати всім дітям можливість повноцінного соціального життя, активної участі в житті колективу однолітків, тим самим забезпе-чуючи найбільш повну взаємодію та турботу один про одного як членів дитячого співтовариства [10, с. 329]. Провідним терміном такої методології є «інклюзивне навчання», тобто система освітніх послуг в умовах загальноосвітнього закладу, за-снована на принципі забезпечення основополож-ного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання. Наголосимо, реалізація ін-клюзивного навчання потребує адаптації навча-льних планіві програм, форм і методів навчання, наявних навчально-методичних ресурсів до інди-відуальних освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Учені наголошують, що зміст, форми та методи навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку мають бути корекційно спрямованими. Водночас, успіх навчання та корекційно–виховної роботи з учня-ми із психофізичними порушеннями залежить і від правильної організації та здійснення медично-го супроводу, а вдале проведення лікувально-профілактичних заходів – від чітко скоординова-ної діяльності медичних працівників та педагогіч-ного колективу закладу освіти. При порушеннях розумового розвитку відбуваються органічні ушкодження кори головного мозку, наслідок яких – недостатня сформованість всіх складових психіки й, передусім, порушення пізнавальних процесів. Виявляється своєрідність у розвитку відчуття, сприймання, пам’яті, уяви, мовлення, уваги та мовлення [5, с.336]. Особливості соціальної ситуації розвитку під-літків з обмеженими можливостями та специфіка їхньої соціалізації, визначає характер їхнього на-вчання, виховання, особистісного розвитку в умо-вах інклюзивної освіти, орієнтованої на реаліза-цію психолого-педагогічного супроводу їхньої психологічної та фізичної адаптації та життєдія-льності. Особливо важливим є створення атмос-фери взаєморозуміння та взаємодопомоги між  
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дітьми, спрямованої на забезпечення дитині з особливостями психофізичного розвитку можли-востей самоствердитися, подолати неадекватні установки та стереотипи, набути певних навичок соціальної поведінки.  Водночас, науковці та практики зазначають, що впровадження інклюзивної освіти супрово-джує низка проблем, а саме: недостатня готов-ність освітніх закладів до повноцінного забезпе-чення інклюзивної освіти, починаючи із забезпе-чення фізичного простору для осіб, які, напри-клад, повинні пересуватися на візках, закінчуючи навчальною й методичною літературою для на-вчання дітей із проблемами зору чи слуху, затри-мкою розумового розвитку тощо; неготовність психолого-педагогічних працівників – психологів, вихователів, класних керівників, вчителів-предметників – до викладання низки дисциплін для дітей, які мають фізичні обмеження; соціаль-но-психологічні проблеми, пов’язані з дискримі-нацією дітей з особливими потребами, зі стигма-тизацією, що супроводжується конфліктами та проблемами в спілкуванні, випадками цькування такої дитини, її відторгнення. Тому реалізація інклюзивної освіти потребує насамперед форму-вання позитивної громадської думки, законодав-чого, нормативно-правового, наукового та навча-

льно-методичного забезпечення й негайної підго-товки кадрів, підвищення фахового рівня педаго-гів саме у такому аспекті [2, с.46-47]. Отже, в основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує однакове ставлення до всіх лю-дей, але створює спеціальні умови для дітей з об-меженими можливостями. Школа з інклюзивною формою навчання – це заклад освіти, який забез-печує інклюзивну освіту як систему освітніх пос-луг, зокрема: адаптує навчальні програми та пла-ни, фізичне середовище, методи та форми навчан-ня, використовує ресурси громади, залучає бать-ків, співпрацює з фахівцями для надання спеціа-льних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, забезпечує психолого-педагогічний супро-від дітей з обмеженими можливостями та ство-рює позитивний клімат у шкільному середовищі. Усе це сприяє розвитку усіх складових самовдос-коналення особистості підлітка з обмеженими можливостями, його соціалізації у соціумі. Також важливими питання у задоволенні потреб дитини з обмеженими можливостями є розробка нових засад розвитку соціально-педагогічного патрона-жу та визначення нових форм соціально-трудової реабілітації дітей з особливими потребами в сус-пільство, що і становить перспективи подальших наукових досліджень. 
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Леся Малышева. Социальное развитие подростков с ограниченными возможностями: ресур-

сы инклюзивного образования. 
В статье обобщены результаты исследований учёнымиособенностей социальной ситуации разви-

тия в подростковом возрасте иформирования личности подростка с ограниченными возможностями; 
освещены отдельные аспекты социализации и индивидуализации таких детей и определены сущност-
ные характеристики процессаих социального развития. Уделено внимание педагогическому смыслу инк-
люзивного образования, в основе которого лежит идеология ликвидации дискриминации детей и обеспе-
чение одинакового отношения ко всем людям, а также создания специальных условий для детей с осо-
быми потребностями, основанной на принципе обеспечения основоположного права детей на образова-
ние и права учиться по месту проживания. 

Ключевые  слова :  социальная ситуация развития, подростковый возраст, подростокс ограничен-
ными возможностями, инклюзивное образование, социализация.  

 
Lesia Malisheva. Social development of adults with disabilities: inclusive education resources. 
The results of the research scientists on the peculiarities of the social situation of development in adolescence, 

when the development of high-quality neoplasms, transformation of relationships with adults and peers, develop-
ment of new ways of social interaction, the content of moral and ethical norms, the development of self-
consciousness, in all directions of personality development due to the restructuring of the body , interests, cogni-
tive and educational activities are summarized in the article. The author proved that in the presence of any physi-
cal defects adolescence disharmony manifests itself more sharply and steadily, complicating the adaptation of the 
young person in society and disrupting its socialization. Typical behaviors in this case may be either a deepening 
in one's own experiences, seclusion, or a demonstrative behavior. It is emphasized that a person whose develop-
ment is complicated by a defect is much more dependent on emotional and educational attitudes of the environ-
ment than a healthy person. Effective assistance to a child with a disability should be aimed at fostering his or her 
independence, independence from the environment, providing opportunities for work and social integration, and 
therefore in Ukraine since the 1990s. leading model of modern socio-social treatment of persons with disabilities, 
in particular disabled children, defined inclusion, which is based on the recognition and respect of individual hu-
man differences and preserving the relative autonomy of each social and social group, and the idea and style of 
behavior and personality groups, should be modified based on pluralism of customs and thoughts. Inclusive edu-
cation ensures that every child has the right to study at a secondary school at the place of residence. At the same 
time, it is stated that this process can be considered worthwhile if it provides three essential conditions: education 
of each child according to his / her special educational needs and development; the opportunity for the child to 
attend an educational institution living in the family, and for the parents to raise their own child; broadening the 
circle of communication of the child and enhancing its social adaptation. Realization of these conditions requires 
breaking of stereotypes and mastering of new forms of work by all participants of the educational process. 

Keywords :  social development situation, adolescence, adolescents with disabilities, inclusive education, 
socialization. 
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ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ  
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ 

Нова українська школа вимагає нових підходів та поглядів на освітній процес. Запровадження інно-
ваційних технологій висуває нові вимоги до професійної підготовки та компетентності педагога, який 
повинен бути «готовим» до використання та продукування інновацій. У статті розкрито актуаль-
ність використання квест – технології для забезпечення неперервності дошкільної та початкової осві-
ти в умовах нової української школи. Подано структуру поєднання змісту освітніх ліній Базового компо-
ненту дошкільної освіти та освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти, проведено по-
рівняльний аналіз освітньої лінії «Дитина у світі культури» Базового компоненту дошкільної освіти і 
освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти. Представлено напрям роботи закладу до-
шкільної освіти № 94 «Марійка» Миколаївської міської ради, який застосовує в практичній діяльності 
квест-технологію.  

Ключові  слова :  інновація, неперервність, наступність, дошкільна та початкова освіта, квест-
технологія. Постановка проблеми. Унаслідок змін в підхо-дах до освітньої діяльності , нормативно – право-ва база спонукає педагогів до більш тісної спів-праці між дошкіллям та початковою школою з метою забезпечення наступності та неперервнос-ті в освіті, яка має на меті забезпечити єдність, взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, мето-дів, форм навчання й виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях освіти.  У Законі України «Про освіту» поняття « осві-та» розглядається як основа інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку осо-бистості, її успішної соціалізації [7, 5]. Базовий компонент дошкільної освіти основним завдан-ням педагога визначає формування мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компе-тенцій дитини перших 6 (7) років життя, що спри-яє її повноцінному психофізичному та особистіс-ному розвитку і направлено на вироблення психо-логічної готовності до навчання у школі [2, 3].  Ключовими компетентностями затверджено-го Державного стандарту початкової освіти є ві-льне володіння учнями українською мовою, здат-ність спілкуватися рідною мовою, знаходження математичних залежностей в довкіллі, формуван-ня допитливості, усвідомлення основ екологічно-го природокористування, оволодіння основами цифрової грамотності [7, 8].  Виходячи з зазначеного вище, забезпечення наступності та неперервності між дошкіллям та школою першого ступеня створює простір для реалізації єдиної перспективної системи, що спри-

яє розвитку і вихованняю дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У пе-дагогічній літературі наступність розглядається як один із принципів освіти, який «передбачає зв’язок та узгодженість у цілях, змісті, організацій-но-методичному забезпеченні етапів освіти, які межують один з одним». Наступність , як важливу умову підвищення ефективності навчальної та виховної роботи розкрито у низці досліджень (О. Ароніна, Р. Афанасьєва, С. Колесников, А. Машо-вець, В. Сенько, В. Сластьонін, В. Сухомлинський). Постановка завдання. Особлива увага до проблеми наступності виникла взв’язку з тим, що , з одного боку, школа переходить на новий зміст, структуру, термін навчання, а з іншого – завданням дошкільної освіти є забезпечення на-лежного рівня дошкільної підготовки дітей віком до 6 (7) років відповідно до вимог Базового ком-понента дошкільної освіти; школа має забезпечи-ти відповідний рівень початкової загальноосвіт-ньої освіти учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти.  Метою статті є ознайомлення педагогів дош-кілля з засобами квест – технології, що є одним із засобів забезпечення неперервності дошкільної та початкової освіти на засадах Нової української школи. Засадами Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової осві-ти є: компетентнісний підхід до розвитку особис-тості, збалансованість набутих знань, умінь,  навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів 
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Галина МІЛЕНІНА · Забезпечення неперервності дошкільної  та початкової освіти на засадах нової української школи засобами квест-технології та особистісних якостей і вольової поведінки  дитини. Виклад основного матеріалу. З огляду на це зроблено порівняльний аналіз, який показує, що кожна освітня лінія інваріативної складової БКДО поєднує в собі декілька освітніх галузей ДСПО. У табл. 1 наведено приклад порівняльного аналізу освітньої лінії «Дитина у світі культури» БКДО і освітніх галузей ДСПО. Саме тому дошкільній вік формує передумови навчально-пізнавальної активності дитини, є од-ним із найважливіших етапів у її житті й особисті-сному становленні. Останнім часом ключовою ідеєю освіти було і залишається впровадження інновацій у освітню практику.  Зарубіжні та вітчизняні педагоги активно використовують квест-технологію для вирішення багатьох освітніх питань: активізації пізнавальної 

діяльності дітей, розвитку мовленнєвих навичок, художньо-естетичного виховання тощо. Упровадження інновацій у практику закладів дошкільної освіти є вимогою сьогодення. Квести стають «модним дозвіллям» дітей і дорослих. Можна влаштувати дітям справжній інтелектуальний відпочинок – відвідати разом квест-кімнату. Щоб відпочити від буднів, звичай-них гаджетів діти можуть зануритися в світ іншої реальності, де вони зможуть бути героями і, зви-чайно, перемогти.  Необхідно зазначити, що слово «квест» у пе-рекладі з англійської мови «quest» означає пошук. У сучасному трактуванні цього поняття є декілька підходів. Із появою ери комп’ютерних ігор квестами почали називати цікаві пригодницькі ігри, тому синонімами до слова «квест» є слова «гра» та «завдання», іноді під квестом розуміють сюжет 
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз освітньої лінії «Дитина у світі культури» БКДО і освітніх галузей 

ДСПО № з/п Базовий компонент дошкільної освіти Державний стандарт початкової освіти 4 Освітня лінія «Дитина у світі культури» Освітня лінія«Дитина у світі культури»передбачає формування естетичних смаків в їх різних проявах, ціннісного ставлення до навколишнього світу та сві-ту мистецтва, розвиток універсальної здібності до позитивного перетворення світу, виховання творчої особистості, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок. Розвиток сприйнятливості, як однієї з основних базо-вих якостей особистості. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлен-ня до процесу та продуктів творчої діяльності, пози-тивна мотивація досягнень; здатність сприймати, трансформувати, створювати образи, виявляти інте-рес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, жити за законами краси та людської моралі, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання. 
Предметнийсвіт 
Житло Виявляє інтерес до пізнання та створення предметно-просторового середовища. Оперує поняттям «житло», має уявлення про особливості традиційного україн-ського житла . Розрізняє інтер’єри міської квартири та сільської оселі , визначає притаманні їм особливо-сті. Усвідомлює значення житла в житті людини, встановлює взаємозв’язки між потребами людини в теплі, світлі, воді та функціонуванням різних техніч-них комунікацій і відповідних установ. 
За межами житла Орієнтується у предметному довкіллі за межами жит-ла. Знає назви вулиць, прилеглих до свого будинку. Визначає місцезнаходження навчального закладу, магазину, аптеки, поліклініки, стадіону, пояснює, як до них дістатися 

Освітні галузі: Метою громадянської та історичної галузі є вста-новлення зв’язків між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснення значення па-м’ятних для себе та інших громадян України дат (подій). 
Обов’язковірезультати навчання здобувачів освіти 
(1–2 класи) Здобувач освіти: 

− орієнтується в історичному часі; 
− розкриває тривалість і варіативність подій в часі; 
− виявляє і прогнозує суспільні (історичні) зміни. 
У розділі «Усвідомлення себе громадянином Украї-ни, аналіз культурно-історичних основ власної ідентичності, визнання цінності культурного роз-маїття». 
Здобувач освіти: 

− описує себе, аналізує особливості характеру, на-зиває захоплення, які вирізняють особистість від інших; 
− визначає та аналізує свої обов’язки в сім’ї, школі; дотримується правил поведінки, використовує різні засоби прояву поваги до інших осіб; 
− здійснює збір інформації про свою родину, однок-ласників, Україну; обробляє, аналізує та презен-тує її; 
− долучається до родинних і національних тради-цій, визначає їх вплив та значення на становлен-ня власного «Я»; 
− пояснює важливість співпраці у групі; 
− разом з іншими особами визначає послідовність виконання завдань; 
− виконує різні ролі в групі. 
Мовно-літературна освітня галузь (українська мова та література, мови та літератури відповід-них корінних народів і національних меншин, ін-шомовна освіта) 
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Галина МІЛЕНІНА · Забезпечення неперервності дошкільної  та початкової освіти на засадах нової української школи засобами квест-технології літературного твору, у якому головному герою необхідно досягти мети долаючи перешкоди. Пе-решкодами є ряд логічних або спортивного на-прямку завдань. Деякі вчені (Н. Гончарова, К. Дя-ченко, О. Шевцова та інші) визначають поняття «квест» як орієнтовану на вирішення проблеми діяльність Також квест (веб-квест) – особлива новітня освітня технологія. Під квестом ми розу-міємо проблемне (або проектне) завдання з еле-ментами рольової гри, для вдалого вирішення якого використовують інформаційні ресурси Ін-тернету. Квест – це командна гра-пошук, рухлива та одночасно інтелектуальна. Це ідеальний варіант цікавої та неординарної організації дозвілля ді-тей і педагогів. А це, звісно, дуже важливо для за-кладів дошкільної освіти. Сучасні діти використо-вують різноманітні способи здобуття інформації: вони отримують інформацію з телебачення, худо-жньої літератури, Інтернету. Перетворити засвоєння навчального матеріа-лу на заняттях у місію, а звичайну тему навчаль-ного заняття – в захоплюючу історію допоможе педагогу квест. Гра підіймає мотивацію і робить освітню діяльність цікавою, продуктивною, та-кою, що запам’ятається дитині надовго. Під час квест-подорожі створюються ситуації, що стимулюють пізнавально-пошукову актив-ність дітей, розвивають уміння з’ясовувати супе-речності, висловлювати припущення та формува-ти рішення. На цих заняттях педагог створює такі умови, щоб діти мали змогу займати позицію ак-тивного суб’єкта діяльності. У квесті провідний вид діяльності – гра, яка спрямована на форму-вання пізнана вальної активності в побуті, розпі-знавання різних предметів ужитку, їх класифіка-ції, створює умови для логічногомислення, орга-нізації узагальнення та висловлення своєї думки. Під час квесту дорослі і діти діють разом в атмосфері співпраці. Вихованці відчувають себе рівноправними партнерами педагога та відпові-дальними за свою частину спільної справи. Емо-ційна атмосфера радості від спільної, дружньої роботи – шлях до успіху в навчанні.  Необхідною передумовою будь-якої діяльнос-ті є просте бажання. Саме воно передує і незначно-му, на перший погляд, першому кроку, і глобаль-ному процесу оновлення. У педагогів закладу до-шкільної освіти № 94 (завідувач Л. М. Деньговсь-ка) виникло бажання ознайомитися з інновацій-ною квест-технологією. Тому що, підхід до органі-зації освітньої роботи з дітьми на засадах партнер-ства, співпраці педагога з колективом та окремою дитиною, дітей одне з одним із урахуванням їх вікових можливостей та потреб розвитку є на сьо-годні найрезультативнішим, найціннішим. 

Успіх нової справи залежить від того, наскіль-ки чітко визначені пріоритети професійної діяль-ності, окреслені шляхи виконання основних за-вдань. У своїй роботі педагог керується форму-лою: мета та спосіб дій її досягнення дає очікува-
ний результат.  Знайомство з квест-технологією розпочали з вивчення методичної літератури та опанування інтернет ресурсів. Наступним етапом було органі-зація квесту для педагогів закладу дошкільної освіти, щоб зрозуміти весь алгоритм побудови, сюжет, механіку гри. Важливо було зрозуміти сту-пінь підготовки кожного учасника квесту, матері-альне та дидактичне забезпечення, часовий про-міжок реалізації завдань, урахування обов’язко-вих правил та їх виконання. Напрям роботи закладу дошкільної освіти № 94 був визначений засобами квест-технології з урахуванням багатоаспектності проблеми наступ-ності, перспективності та спадкоємності між до-шкільною і початковою ланками освіти. Підґрун-тям для цього ми вважаємо розвиток пізнаваль-них, інтелектуальних, сенсорних здібностей дітей. Очікуваний результат – системність, цілісність із теми, розділу, що вивчається, знань про дійсність, природу; це розвиток творчих здібностей, тобто уміння знаходити нестандартний вихід із рядової ситуації; мотивація до відкриття, пізнання. Як наслідок у дітей формується швидкість і гнуч-кість думки, допитливість, сміливість. Важливим компонентом роботи є умови, в яких проходить взаємодія між закладом дошкіль-ної освіти та початковою школою. Усі напрями між собою пов’язані, мають циклічність, гнучкість форм та прийомів роботи під час освітнього про-цесу: педагогічна освіта батьків; спільна робота психологів ЗДО та початкової школи; наявність плану спільної роботи ЗДО зі школою; робота з дітьми під час підготовки та навчання у школі; професійна підготовка вихователів ЗДО. З огляду на все зазначене вище, сучасне ба-чення розв’язання проблеми наступності полягає у створенні умов для реалізації єдиної динамічної системи особистісного зростання дитини через наступність та співпрацю між закладами дошкіль-ної освіти та початкової школи, однією з умов якої є створення сучасного методичного супрово-ду. Визначення пріоритетних принципів для до-шкільної та початкової ланок освіти; урахування фізіологічних і психологічних закономірностейро-звитку дітей на відповідних вікових етапах; збага-чення змістового компонента спільної роботи над упровадженням Державних стандартів, БКДО та ДСПО; створення сучасного методичного супрово-ду освітньої діяльності закладу дошкільної освіти і початкової школи. 
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Розглядаючи наступність як побудову єдиної змістової лінії, беремо до уваги і забезпечення ефективного поступального розвитку дитини, її успішний перехід на наступний етап через зв’язок і узгодженість кожного компонента складної ме-тодичної системи. З цією метою для вдосконален-ня освітнього процесу як у закладі дошкільної освіти, так і в початковій школі забезпечено: 
– організацію розвивального життєвого простору функціонально моделювального змістового наповнення різних видів дитя-чої діяльності відповідних вікових періо-дів; 
– зв’язок завдань, методів, прийомів, засобів, форм організації освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкіль-ного віку; 
– узгодженість компонентів методичної ро-боти. Квест за темою «Неперервність та наступ-ність двох ланок освіти» є підтвердження спільної роботи педагогічних колективів та бачення шля-хів взаємодії під одним кутом зору.  Проведений квест «Казкова павутина» вклю-чав у себе практичний етап та активну просвітни-цьку роботу з батьками щодо психологічних знань та їх розуміння. Педагогічна взаємодія учас-ників квесту сприяла виконанню завдання актив-ної комунікації і командної роботи учасників та побудована на основі міжпредметної інтеграції.  Тож включення в освітній процес закладу дошкільної освіти квест- технології сприяє залу-ченню дітей до різних видів діяльності, прояву активності в грі, адже провідною діяльністю дітей старшого дошкільного віку є гра. Значне місце 

посідають продуктивна (образотворча, конструк-тивна) і трудова діяльність. Ці види діяльності є фундаментом для реалізації принципів наступно-сті між дошкільною та початковою ланками осві-ти. Першооснови навчально-пізнавальної діяль-ності зароджуються в грі. Дитина навчається гра-ючись, але «гра» має правила. Дотримуючись їх, старший дошкільник непомітно для себе опано-вує елементарні навчальні дії, в нього виникає потреба та необхідність в здобутті знань, готов-ність діяти у спеціально створених, регламенто-ваних за змістом, формами організації та часом умовами.  Висновки і перспективи дослідження. На ос-нові вищезазначеного робимо висновок, що пері-од дошкільного дитинства є фундаментом для закладання основ навчально-пізнавальної діяль-ності, яка стане провідною у подальшому шкіль-ному житті. Це вимагає усвідомленого підходу до організації навчального процесу з боку педагогів, які працюють з 5–6-річними дітьми, адже основ-ним завданням педагога є цілісне і послідовне формування у дітей системи уявлень про навко-лишній світ. Крім того у процесі навчально-пізнавальної діяльності у дошкільнят формуються життєво і соціально важливі вміння і навички, які закріплюються в практичних формах їхньої актив-ності. Під час навчання діти переживають радість відкриттів, подив від нового, оволодівають спосо-бами пізнання, а головне – накопичують перший досвід навчальної діяльності, необхідний для без-болісного входження в шкільне життя, подальшо-го успішного навчання в школі, зміни соціального статусу з вихованця на учня, школяра.  
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Галина Миленина. Обеспечение непрерывности дошкольного иначального образования на 

принципах новой украинской школы средствами квест-технологии 
Внедрение инновационных технологий вобразовательный процесс выдвигает новые требованияк 

подготовке педагога, который должен быть «готовым» киспользованию инноваций. В статье раскры-
то обеспечение непрерывности дошкольной и начальной образования на принципах Новой украинской 
школы средствами квест-технології. Подана структура сочетания содержания образовательных ли-
ний Базового компоненту дошкольного образования и образовательных отраслей Государственного 
стандарта начального образования, проведен сравнительный анализ образовательной линии «Ребенок 
в мире культуры» Базового компоненту дошкольного образования и образовательных отраслей Госу-
дарственного стандарта начального образования. Представлено направление работы заведения до-
школьного образования № 94 «Марийка» Николаевского городского совета, который применяет в прак-
тической деятельности квес-технологію. 

Ключевые  слова :  инновация, непрерывность, последовательность, дошкільна и начальное обра-
зование, квест-технологія. 

 
Galina Milenina. Providing of continuity of preschool and primary education on principles of new 

ukrainian school by facilities of quest-technology 
Introduction of innovative technologies in an educational process pulls out new requirements to preparation 

of a teacher that must be «ready» to use innovations.  
Preschool education is an independent system, a compulsory component of education in Ukraine. The first 

social environment for a child is a preschool education institution, which aims to ensure the harmonious develop-
ment of the child's personality, physical and mental health, nurture a valuable attitude to the natural and social 
environment, to himself. 

The basic component of preschool education involves the formation of a minimum sufficient and necessary 
level of educational competences of the child of the first 6 (7) years of life, which ensures its full psychophysical 
and personal development and psychological readiness for schooling. 

Quests are becoming a «fashionable pastime» for children and adults alike. It is possible to arrange for chil-
dren a real intellectual holiday – to visit a quest room together. To take a break from everyday life, ordinary 
gadgets can plunge children into a world of another reality where they can be heroes and, of course, win. 

The article describes the continuity of preschool and primary education on the principles of the New Ukrain-
ian School by means of quest technology. The structure of the combination of educational lines of the Basic com-
ponent of pre-school education and educational branches of the State standard of primary education is presented, 
the comparative analysis of the educational line "Child in the world of culture" of the Basic component of pre-
school education and educational branches of the State standard of primary education is given. 

In the article it is presented work of establishment of preschool education № 94 «Марійка» («Mariyka») of 
the Mykolaiv town council, that applies quest-technology in practical activity. 

The success of a new business depends on how clearly the priorities of professional activity are outlined, the 
ways of accomplishing the main tasks are outlined. In its work, the pedagogical team is guided by the formula: the 
purpose and the way of its achievement gives the expected result. 

Keywords :  innovation, continuity, following, preschool and primary education, quest-technology.  
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Постановка проблеми. Розвиток сучасного урбанізованого та глобалізованого суспільства вбачається неможливим без врахування особисті-сного та ціннісного аспекту життя соціуму. Аген-тами, які впливають на формування «нових цін-ностей» та «світобачень» завжди виступало мис-тецтво у різних його проявах. Одну із найвпливо-віших ніш у цьому аспекті займає театральне мис-тецтво, а відтак вагомого потенціалу набуває про-фесійна підготовка фахівців означеної галузі з огляду на те, що саме майбутні фахівці одні із най-перших мають можливість донести загальнолюд-ські цінності до свідомості кожного члена суспіль-ства. У контексті зазначеного професійна підго-товка фахівців театрального мистецтва має базу-ватися на найвищих морально-етичних ціннос-тей, а від майбутнього театрала на сучасному ета-пі вимагається не лише акторська майстерність, але й, насамперед, професійна компетентність, що забезпечує цілісність особистості майбутнього фахівця у галузі мистецтва. 

Аналіз попередніх досліджень та публіка-
цій. У вітчизняній науковій теорії проблемі про-фесійної підготовки майбутніх фахівців театраль-ного мистецтва у зарубіжних країнах надається значна увага. Однак, як засвідчив проведений ана-ліз, інтерес учених переважно зосереджується на дослідженні окремих аспектів підготовки: Т. Коваль досліджувала особливості студентсько-го літературного театру в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду [8]; предметом досліджен-ня М. Дергач є зміст і напрями формування особи-стості засобами театрального мистецтва через призму історії педагогічної думки та школи Украї-ни в ХХ ст. [3]. Проблему використання засобів театрального мистецтва і театральної педагогіки у професійній підготовці педагогів в аспекті фор-мування професійної майстерності досліджували В. Абрамян [1], І. Зайцева [4], І. Зязюн [6], В. Ковальов [7], Л. Лимаренко [11], та інші.Менш дослідженими виявилися проблеми професійної підготовки у галузі театру і кіно в США, де не 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ  

«ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА»  

У КОТЕКСТІ КОМПАРАТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
У статті проаналізовано сутність поняття «професійна підготовка майбутніх фахівців театраль-

ного мистецтва», його складники та характеристики. Автором здійснено аналітичний огляд наукових 
праць вітчизняних дослідників проблеми професійної підготовки фахівців в цілому та професійної підго-
товки майбутніх фахівців театрального мистецтва зокрема. Автором визначено, що професійна освіта 
фахівців театрального мистецтва як і загальна професійна освіта передбачає етапи допрофесійної під-
готовки (здобуття первинних професійних вмінь), первинної професійної підготовки (здобуття профос-
віти), перепідготовки (професійне навчання) та підвищення кваліфікації. Здійснений аналіз дефініцій 
«професійної підготовки» та підходів до розуміння сутності феномена в українському та зарубіжному 
науковому вимірі дозволив автору встановити наявність таких ключових складників у її структурі, як: 
професійні якості, професійні здібності, готовність, майстерність, компетентність тощо.  

Визначаючи особливості дефініції «професійна підготовка» у вітчизняному та європейському освіт-
ніх вимірах автор виокремив два підходи: диференціальний та синонімічний. Автором визначено, що у 
дослідженні присвяченому професійні підготовці фахівців театрального мистецтва доцільно дотриму-
ватися синонімічного потрактування понять «professional»та «vocational». За результатами теоре-
тичного дослідження автором констатувано, що як для вітчизняної так і для зарубіжної науки профе-
сійна підготовка – це процес складний багатофункціональний процес, який передбачає оволодіння май-
бутніми фахівцями знань, умінь та навичок у певній сфері людської діяльності, передбачає формування 
професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих і професійно важливих якостей та їх 
інтеграцію у процесі професійної діяльності, готовності до професійної діяльності та професійного 
росту, пошук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання професійної діяльності у відповідно-
сті до індивідуально-психологічних особливостей особистості. 

Ключові  слова :  професійна підготовка, професійна освіта, театральне мистецтво, майбутні 
фахівці театрального мистецтва. 
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Сергій НАБАТОВ · Проблема визначення  «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва» у котексті компаративного дослідження знайшли висвітлення питання підготовки май-бутніх фахівців театрального мистецтва засобами хореографічних технік, інноваційних підходів та технологій тощо. Професійна підготовка майбутнього фахівця театрального мистецтва – багатогранний процес, спрямований на забезпечення, з одного боку, ґрунтовних знань з предметів спеціалізації, фізич-ної підготовленості, а з іншого – глибокого розу-міння сутності людини як суб’єкта освітньо-культурного процесу, котрий включає особистіс-ний аспект формування духовних та загально-людських цінностей. З огляду на зазначене важ-ливо окреслити кілька напрямів наукового аналі-зу категоріального апарату започаткованого ком-паративного дослідження: 
– по-перше – є потреба в уточненні та визна-ченні сутності ключових понять «про-фесійна підготовка», «майбутні фахівці» та «театральне мистецтво» у вітчизняному та зарубіжному науково-освітньому вимірах з метою формулювання коректного розумін-ня феномена «професійна підготовка май-бутніх фахівців театрального мистецтва»; 
– по-друге – постає необхідність загальної характеристики методолого-методичних аспектів професійної підготовки майбут-ніх акторів та визначення структури їх професійної компетентності у розумінні українських та зарубіжних дослідників; 
– по-третє – визначення значення хореогра-фічної підготовки у професійній підготов-ці майбутніх фахівців театрального мисте-цтва в американській практиці. 
Виклад основного матеріалу. Аналізу по-няття професійна підготовка у вітчизняній теорії і практиці присвячено чимало наукових теоретич-них досліджень. В цілому, підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти (далі у ЗВО) пе-редбачає наявність сформованого сприйняття майбутньої професійної діяльності студентами під час навчання у вищій школі. Смислоутворю-вальними основами людського буття, що визнача-ють напрямки та мотивованість життя і професій-ної діяльності людини, є комплекс моральних, етичних, культурних, фахових та інших цінностей, які осмислюються у контексті філософсько-методологічного аналізу сутності професійної підготовки майбутніх фахівців. Оскільки у вищій школі підготовка студентів спрямовується на фо-рмування готовності майбутніх фахівців до про-

фесійної діяльності, відтак освітній процес у ЗВО має ґрунтуватися на філософсько-педагогічній стратегії, що спрямована на використання педаго-гічних ресурсів для розвитку особистості та про-ектує перспективи вдосконалення системи освіти з урахуванням філософсько-методологічних засад 

розуміння сутності професійної підготовки студе-нтів [12]. У звітному документі Міжнародного інституту планування освіти «Учасники та парт-нерство у секторі професійної підготовки» від 2018 року підкреслено, що професійна підготовка виступає одним із основних компонентів реаліза-ції концепції «освіти впродовж життя» виступає одним із 4 основних пунктів стратегії «сталого розвитку», що стоїть на порядку денному до 2030 року [22]. В цілому поняття «підготовка» тлумачиться як отримання знань, умінь, навичок, досвіду, які здобуваються у процесі навчання, практичного досвіду [2, с. 952]. В «Енциклопедії освіти» підго-товка трактується у контексті трудової діяльнос-ті: «…підготовка до трудової діяльності – це пла-номірні, організовані заходи, спрямовані на засво-єння професійних знань, оволодіння вміннями і навичками, формування професійно важливих якостей особистості, що відповідають вимогам професії. Здійснюється в системі неперервної про-фесійної освіти, починаючи з трудового вихован-ня і профільного навчання у вищих навчальних закладах, інститутах післядипломної освіти та на курсах пере-підготовки кадрів» [17, с. 676]. Зазна-чимо, що українському освітньому просторі виріз-няють два поняття пов’язаних з терміном «підготовка» у контексті отримання освіти за пев-ним профілем чи спеціальністю, а саме: «професійна підготовка» та «професійна освіта». За визначенням Міністерства освіти і науки Украї-ни «Професійна освіта (ПО) є невід’ємною скла-
довою системи освіти України. Це комплекс пе-дагогічних та організаційно-управлінських захо-дів, спрямованих на забезпечення оволодіння гро-мадянами знаннями, уміннями і навичками пев-ної професії, розвиток їхньої компетентності та професіоналізму, виховання загальної і фахової культури» [17]. За С. Батишевим «професійна осві-та – процес і результат професійного становлення і роз-витку особистості, які супроводжуються на-буттям знань, навичок і умінь за конкретними професіями і спеціальностями» [19].Професійна освіта передбачає такі етапи: допрофесійна під-
готовка –здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітни-чої професії; первинна професійна підготовка – здобуття профосвіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого осві-тньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відпо-відний рівень професійної кваліфікації, необхід-ний для продуктивної професійної діяльності; пе-
репідготовка – професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку; та під-
вищення кваліфікації – професійне навчання 
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Сергій НАБАТОВ · Проблема визначення  «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва» у котексті компаративного дослідження робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг [18]. Водночас важливо зазначити, що термін «професійна освіта» відповідно до за-кону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» виживається у розумінні профе-сійно-технічної освіти [18], а відтак у започатко-ваному дослідженні диференціюємо як різні за змістом і наповненням поняття «професійна під-готовка» та «професійна освіта». Диференціює термін і С. Батишев вказуючи, що «професійна підготовка – це сукупність спеці-альних знань, навичок та умінь, якостей, трудово-го досвіду і норм поведінки, які забезпечують мо-жливість успішної роботи за відповідною галуззю діяльності. Залежно від кваліфікації розрізняють чотири основні види професійної підготовки, які потребують відповідної професійної освіти: ви-щої, середньої спеціальної, початкової професій-ної чи елементарної» [19]. Диференціального під-ходу до визначень професійної підготовки та про-фесійної освіти дотримується у своїх працях О. Лейбович [10], який «професійну підготовку» визначає в широкому та вузькому значеннях. Від-повідно, за О. Лейбовичем, «професійна підготов-ка» в широкому сенсі – це організація навчання професійних кадрів, різні форми здобування про-фесійної освіти; у вузькому сенсі – прискорена форма набуття професійних навичок». Дослідник трактує «професійну освіту» як процес і (або) ре-зультат професійного становлення і розвитку особистості, який супроводжується набуттям на-перед визначених знань, умінь і навичок за конк-ретними професіями і спеціальностями [12]. Щодо словосполучення «професійна підгото-вка», то в доробках українських дослідників воно трактується у контексті різних підходів. У працях присвячених педагогічній підготовці поняття «професійна підготовка» розуміється як система організаційних та педагогічних заходів, які забез-печують формування в особистості професійної спрямованості, системи знань, навичок, умінь і професійної готовності, що в свою чергу, визнача-ється як суб’єктивний стан особистості, яка вва-жає себе здатною і підготовленою до виконання певної професійної діяльності та прагне її викона-ти [21, с. 16]. За визначенням Н. Мельник сучасна профе-сійна підготовка розуміється як стратегічний комплексний поліфункціональний процес безпе-рервної професійної педагогічної освіти, що в ці-лому ґрунтується на компетентнісній парадигмі освіти, а відтак передбачає формування професій-ної компетентності осіб, які безпосередньо залу-чені до сфери [14, с. 133]. 

На думку Н. Мукан, система професійної під-готовки – багатогранний феномен, що передбачає розвиток професійних знань, встановлення міні-мальних меж компетентності на етапі завершен-ня педагогічної підготовки, а також реалізацію відповідної системи оволодіння компетентністю [16]. Основними компонентами системи профе-сійної підготовки можна вважати мету, функції, структуру, зміст, форми і методи її реалізації і ко-нтроль. Водночас ефективність професійної під-готовки за-лежить від рівня розробленості і взає-модії зазначених складових і від умінь застосову-вати теоретичні знання на практиці [13]. З філософського підходу до розуміння понят-тя «професійна підготовка» – це набуття студен-тами знань, формування вмінь навичок, норм про-фесійної поведінки, ціннісних орієнтирів, ідеалів, що спрямовується на процес професіоналізації особистості через застосування комплексу взає-мопов’язаних принципів (об’єктивності, конкрет-ності, історичності, науковості, протиріччя, детер-мінізму) та взаємодоповнюючих підходів (гносеологічного, системного, комплексного, осо-бистісного, діяльнісного, єдності свідомості та діяльності, праксеологічного, аксіологічного, ак-меологічного та синергетичного) [15]. Психологічні джерела пропонують потракту-ванням поняття «професійна підготовка» у кон-тексті процесів формування професійної спрямо-ваності, компетентності, соціально значущих і професійно важливих якостей та їх інтеграцію, готовність до постійного професійного росту, по-шук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання діяльності у відповідності до індивіду-ально-психологічних особливостей особистос-[5]; поняття тлумачать як процес особистісного зростання майбутнього фахівця під час навчання, розвитку його професійного мислення, комуніка-тивної сфери, ціннісно-смислового ставлення до професії, умов формування професійно значущих якостей, визначена роль активних методів на-вчання та інтерактивних методик у процесі про-фесійної підготовки, схарактеризовано вплив ви-ховного чинника на становлення його особистос-ті, особливості підготовки до різних аспектів про-фесійної діяльності тощо [9]. У дослідженнях, присвячених професійній підготовці власне фахівців театральної галузі «професійну підготовку» Н. Стадніченко тлума-чать у контексті розгляду готовності майбутнього актора до комунікативної діяльності: «складного системного феномен, що інтегрує в собі мотива-ційну, когнітивно-емоційну, творчо-емпатійну, комунікативно-діяльнісну складові, зумовлює ефективність майбутньої професійної діяльності, професійний розвиток фахівця та відповідно є 
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Сергій НАБАТОВ · Проблема визначення  «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва» у котексті компаративного дослідження показником успішного фахового спілкування в йоготворчій діяльності» [20, с. 7].  Специфіка компаративного дослідження та розв’язання сформульованих дослідницьких за-вдань спрямовують науковий пошук на з’ясуванні особливостей розуміння поняття «професійна підготовка» і в зарубіжному освітньо-науковому вимірі, оскільки на основі застосування зіставно-го контент-аналізу, запропонованого Н. Мельник [14], що забезпечить автентичну їх інтерпретацію та розуміння в українській науковій термінології. Важливо зазначити, що досліджуючи окремі по-няття і терміни, які мають місце у європейській та американській теорії професійної підготовки до-цільно звернутися до визначень запропонованих авторитетними європейськими та американськи-ми організаціями з професійної підготовки фахів-ців, а саме: Європейським центром розвитку про-фесійної підготовки (ЄЦРПО) – European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop); Освітнім довідковим методологічним глосарієм ЮНЕСКО, Міжнародним стандартним класифіка-тором освіти ЮНЕСКО, Американською стандарт-ною класифікацією професій, Департаментом зай-нятості США (United State Department of Labor) тощо. Поняття «підготовка» представленого у Гло-сарії двома англомовними варіантами: «training» тлумачиться як «освіта призначена для досягнен-ня конкретних цілей навчання, особливо в профе-сійній освіті» [31] та «education», що передбачає процес, за допомогою якого суспільство свідомо передає накопичену інформацію, знання, розумін-ня, погляди, цінності, навички, компетенції та по-ведінку поколінь, «освіта» передбачає спілкуван-ня, призначене для навчання [24]. Відповідно до визначення американського департаменту зайня-тості (United State Department of Labor) «training» також передбачає передачу викладачем накопи-ченого з певної професії досвіду через постійну комунікацію з людьми, використанні презентацій, проведення лекцій та тренінгової діяльності [26]. За визначенням британського дослідника М. Амстронга «training» – систематичний розви-ток знань, умінь та навичок, необхідних людині для адекватного виконання певного завдання чи роботи [23]. За визначенням CEDEFOP «професійна підготовка» (англ. Professional train-ing, professional education) – це освіта та навчання, які спрямовані на забезпечення людей знаннями, «знаю як»-навичками та/або компетенціями, не-обхідними для професійної діяльності та реаліза-ції на ринку праці. У цьому контексті поняття «training» розуміється у двох значеннях: у вузько-му – як навчання, а в широкому – як підготовка до професійної діяльності і реалізується в європей-

ських країнах та США у системі ступеневої освіти[30]. За визначенням Міжнародної стандартної класифікації освіти «професійна освіта» розумієть-ся як «освіта, розроблена для учнів з метою отри-мання знань, навичок та компетенцій, специфіч-них для певної професії або виду професійної ді-яльності. Програми професійної освіти можуть передбачати практико-орієнтовану складову. Успі-шне завершення таких програм призводить до того, що відповідні національні органи управління та/або ринок праці орієнтуються на професійну кваліфікацію випускника таких програм [25, c. 14]. З огляду на представлені дефініції, поняття «training» – вужче за значенням, «education» шир-ше. Отже, для започаткованого дослідження доці-льним є дотримання синонімічного підходу до окреслених понять [29], оскільки освіта може пе-редбачати свідому передачу інформації, знань, розуміння, погляди, цінності, навички та компете-нції, які стосуються окремої спеціальності, у на-шому дослідженні – професійної підготовки май-бутніх фахівців театрального мистецтва. У зв’язку з впровадженням європейської кваліфікаційної рамки [27, с. 53] цього ж підходу доцільно дотри-муватись у тлумаченні двох англомовних відпові-дників поняття «професійний» – «vocational» та «professional», оскільки «vocational» позначає фах, професійне покликання, справу чи заняття пев-ною діяльністю, яка здійснюється на професійно-му рівні, а «professional» – професійну ступеневу освіту, яка надає права здійснювати професійну діяльність з офіційною кваліфікацією повної (магістерської) чи неповної (бакалаврської) про-фесійної підготовки. Однак, зауважимо, що зовсім до недавна поняття «vocational education and training» вживалося лише стосовно тих категорій освіти [28] та осіб, які здобували лише середню освіту, не закінчуючи заклади університетського рівня. Здійснений аналіз понять та їх потракту-вань у вітчизняних та зарубіжних наукових дже-релах уможливлює висновок про те, щоу започат-кованому дослідженні присвяченому професійні підготовці фахівців театрального мистецтва до-цільно дотримуватися синонімічного потракту-вання понять «professional» та «vocational», якого дотримуватимемось в подальших наукових роз-робках проблеми професійної підготовки майбут-ніх акторів. 
Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що про-ведений теоретичний аналіз категорій пов’язаних з визначенням сутності феномена «професійної підготовки» та підходів до розуміння сутності феномена в українському та зарубіжному нау-ковому вимірі свідчить про наявність таких клю-чових складників у її структурі, як: професійні якості, професійні здібності, готовність, майстер-
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ність, компетентність тощо. Щодо сутності профе-сійної підготовки у контексті театрального мис-тецтва, то за результатами теоретичного дослі-дження можемо констатувати, що як для вітчиз-няної так і для зарубіжної науки професійна під-готовка – це процес складний багатофункціональ-ний процес, який передбачає оволодіння майбут-німи фахівцями знань, умінь та навичок у певній сфері людської діяльності, передбачає формуван-ня професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих і професійно важливих якос-тей та їх інтеграцію у процесі професійної діяль-ності, готовності до професійної діяльності та 

професійного росту, пошук оптимальних прийо-мів якісного і творчого виконання професійної діяльності у відповідності до індивідуально-психологічних особливостей особистості. З огляду на зазначене, ґрунтовного вивчення потребує структура професійної підготовки май-бутніх фахівців театрального мистецтва у кон-тексті дослідження феномену в українських та зарубіжних наукових доробках вчених, що стано-
вить перспективудля здійснення подальших 
наукових розвідоку розв’язанні питань пошуку та вдосконалення професійної підготовки майбу-тніх акторів з урахуванням досвіду США.  
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Набатов С. Проблема визначення «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального 
мистецтва» у котексті компаративного дослідження 

У статті проаналізовано сутність поняття «професійна підготовка майбутніх фахівців театраль-
ного мистецтва», його складники та характеристики. Автором здійснено аналітичний огляд наукових 
праць вітчизняних дослідників проблеми професійної підготовки фахівців в цілому та професійної підго-
товки майбутніх фахівців театрального мистецтва зокрема. Автором визначено, що професійна освіта 
фахівців театрального мистецтва як і загальна професійна освіта передбачає етапи допрофесійної під-
готовки (здобуття первинних професійних вмінь), первинної професійної підготовки (здобуття профос-
віти), перепідготовки (професійне навчання) та підвищення кваліфікації. Здійснений аналіз дефініцій 
«професійної підготовки» та підходів до розуміння сутності феномена в українському та зарубіжному 
науковому вимірі дозволив автору встановити наявність таких ключових складників у її структурі, як: 
професійні якості, професійні здібності, готовність, майстерність, компетентність тощо.  

Визначаючи особливості дефініції «професійна підготовка» у вітчизняному та європейському освіт-
ніх вимірах автор виокремив два підходи: диференціальний та синонімічний. Автором визначено, що у 
дослідженні присвяченому професійні підготовці фахівців театрального мистецтва доцільно дотриму-
ватися синонімічного потрактування понять «professional» та «vocational». За результатами теоре-
тичного дослідження автором констатувано, що як для вітчизняної так і для зарубіжної науки профе-
сійна підготовка – це процес складний багатофункціональний процес, який передбачає оволодіння май-
бутніми фахівцями знань, умінь та навичок у певній сфері людської діяльності, передбачає формування 
професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих і професійно важливих якостей та їх 
інтеграцію у процесі професійної діяльності, готовності до професійної діяльності та професійного 
росту, пошук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання професійної діяльності у відповідно-
сті до індивідуально-психологічних особливостей особистості. 

Ключові  слова :  професійна підготовка, професійна освіта, театральне мистецтво, майбутні 
фахівці театрального мистецтва. 

 

Nabatov S. The problem of determining the "professional training of future theater artists" in the 
comparative research category 

The article is dedicated to the the essence of the concept of " future specialists of theatrical art professional 
training", its components and characteristics. The author has made an analytical review of the scientific works of 
domestic researchers of the problem of professional training of specialists in general and professional training of 
future specialists of the theater arts in particular. The author determines that the professional education of thea-
ter arts specialists, as well as general professional education, includes the stages of pre-professional training 
(acquisition of primary professional skills), primary vocational training (acquisition of professional education), 
retraining (vocational training) and advanced training. The analysis of definitions of "professional training" and 
approaches to understanding the essence of the phenomenon in the Ukrainian and foreign scientific dimension 
allowed the author to establish the presence of such key components in its structure as: professional qualities, 
professional abilities, readiness, skill, competence, etc. 

In identifying the features of the definition of "vocational training" in the national and European educational 
dimensions, the author has distinguished two approaches: differential and synonymous. The author has deter-
mined that in the study dedicated to the professional training of theater professionals it is advisable to adhere to 
the synonymous interpretation of the concepts of "professional" and "vocational". According to the results of theo-
retical research, the author stated that for both domestic and foreign science, vocational training is a complex 
multifunctional process, which involves mastering future specialists, knowledge and skills in a certain field of hu-
man activity, involves the formation of professional competence, social competence and professionally important 
qualities and their integration in the process of professional activity, readiness for professional activity and pro-
fessional growth, search for optimal ryyomiv quality and creative performance of professional activities in accor-
dance with individual psychological characteristics of personality. 

Keywords :  vocational training, professional education, theater art, future specialists in theater arts. 
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Постановка проблеми. Пріоритетним за-вданням системи освіти євиховання у дітей відпо-відального ставлення до людини як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. В усіх ланках системи освіти закладаються основи для забезпе-чення і розвитку фізичного, психічного, соціаль-ного та духовного здоров’я кожної дитини. Трива-лий час в Україні відбуваються реформи освіти, але необхідно зазначити, що в системі організації навчально-виховного та корекційно-розвитко-вого, реабілітаційного та абілітаційного процесів в середовищі дітей різних вікових груп досягнуто значного прогресу. Завдання інклюзивної освіти полягає в організації навчально-виховного проце-су, який би задовольняв освітні потреби всіх ді-тей; розробці системи надання спеціальних освіт-ніх і фахових послуг для дітей з особливими освіт-німи потребами;створенні позитивного клімату в шкільному середовищі[1]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями інклюзивної освіти займаються бага-то дослідників та науковців, зокрема, С. Богданов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмощук та інші, присвячують свої праці дослі-дженням проблеми залучення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх закладах, їх реа-білітації та соціалізації до суспільних норм. Разом з тим, незважаючи на важкість і актуальність ін-клюзивної освіти, науковці констатують серйозні проблеми в її науковій розробці та практичній реалізації. 
Постановка завдання. Розглянути основні положення методики діагностики та моніторингу готовності майбутніх педагогів до роботи в умо-вах інклюзивної освіти, які розглядаються як со-ціальна установка, детермінована особливостями педагогічної діяльності в умовах інклюзивного 

освітнього простору. Обґрунтувати методики компетентнісного змісту компонентів (когнітив-ного, емоційного, мотиваційно-конативного, ко-мунікативного, рефлексивного) інклюзивної го-товності. 
Виклад основного матеріалу. Упроваджен-ня практик інклюзивної освіти передбачає спіль-не навчання звичайних дітей, дітей з особливими освітніми потребами (ООП), особливостями пси-хофізичного розвитку: порушеннями слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату та ін., тобто дітей із різним рівнем інтелектуального, емоцій-ного й особистісного розвитку. Очевидною стає проблема готовності педагогів до реалізації ін-клюзії в освіті. Подібна готовність містить насам-перед соціальну установку: 
– чіткі уявлення про те, чого можна очікува-ти від дітей з ООП, які технології, методи, методики, як створити сприятливу атмос-феру в класі, запобігти конфліктам між особливими й звичайними учнями та ін .; 
– бажання бути залученим до інклюзивного освітнього простору; 
– позитивний емоційний настрій щодо залу-чення дітей з ООП в колектив класу, незва-жаючи на те, що їм необхідно приділяти більше часу й уваги з боку педагога, що їх навчальна діяльність може змінювати темп освітнього процесу й викликати не-гативне ставлення звичайних учнів та їх-ніх батьків. Якість педагогічної діяльності визначається компетентністю педагогів, а якість їх підготовки - освітніми результатами. Освітні результати вищої професійної освіти виражаються професійними й соціально-особистісними компетенціями, що за-безпечують ефективність і результативність ді-яльності.  
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У статті висвітлено основні положення методики діагностики та моніторингу готовності майбу-
тніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти, детермінована особливостями педагогічної дія-
льності в умовах інклюзивного освітнього простору. Описані компетенції, які позначають здатність і 
готовність особистості використовувати свій потенціал. Визначено, структуру інклюзивної готовно-
сті, яка вміщує когнітивний, емоційний, мотиваційно-конативний, комунікативний і рефлексивний ком-
поненти. Окреслено структуру інклюзивної готовності педагогів інклюзивних навчальних закладів. 

Ключові  слова :  інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна готов-
ність,структура інклюзивної готовності, компетентності.  



125 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

Зі свого боку, готовність до реалізації компе-тенцій є освітнім ефектом. Можна говорити про новий психолого-педагогічний феномен інклю-зивної готовності педагогів як складні інтеграль-но-суб’єктні якості особистості, які змістовно роз-криваються через комплекс компетенцій і визна-чає можливість ефективної професійно-педаго-гічної діяльності в актуальних умовах. Компетенції, позначаючи здатність і готов-ність особистості використовувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні якості) для успішної діяльності в певній соціальній або про-фесійній галузі, у своєму формуванні передбача-ють закономірності виникнення готовності[2]. Основою готовності є оцінкова реакція на об’єкт, яка може виявлятися в когнітивних думках, емоціях та наміри. Положення диспозиційної кон-цепції регуляції соціальної поведінки особистості дають підстави розглядати інклюзивну готовність і як атитюд Диспозиції, що формуються стосовно соціальних об’єктів безпосередньої діяльності, і як базову соціальну установку, щоформується йвияв-ляється в педагогічної діяльності, які регулюють-ся всією системою суспільних відносин. Інклюзивна готовність передбачає систему ціннісних орієнтацій, що зосереджує увагу на цінно-стях особистості дитини, забезпеченні умов і мож-ливостей її розвитку, соціалізації, реалізації. Окрім цього, зміст інклюзивної готовності педагогів міс-тить педагогічну готовність (дидактичну, методич-ну) і психологічну готовність (емоційне прийняття дітей з ООП; мотиваційні установки, моральні прин-ципи, що визначають ставлення до ідеї інклюзії; установки на особливого учня, внутрішня детермі-нація активності особистості педагога). Структура інклюзивної готовності вміщує когнітивний, емоційний і мотиваційно-конатів-ний, комунікативний і рефлексивний компонен-ти, зміст яких визначається специфікою і профе-сійної діяльності в конкретних умовах [3]. Ефективність упровадження практик інклю-зивної освіти визначається з-поміж інших можли-востями виявлення (діагностики) та моніторингу інклюзивної готовності як практикуючих, так і майбутніх педагогів, що дозволяють своєчасно вносити необхідні корективи в зміст їхньої підго-товки й професійної діяльності. Отже, систему вихідних ознак (емпіричних індикаторів) методики діагностики та моніторин-гу інклюзивної готовності педагогів складають: 
– аспекти інклюзивної готовності (психоло-гічний і педагогічний); 
– компоненти інклюзивної готовності (когнітивний, емоційний, мотиваційно-конатівний, комунікативний, рефлексив-ний) – шкали; 

– комплекс компетенцій (академічних, про-фесійних, соціально-особистісних), що ви-значають зміст кожного компонента ін-клюзивної готовності. Методика діагностики інклюзивної готовнос-ті майбутніх педагогів представлена твердження-ми (судженнями) з бальними шкалами (від 1 до 10 балів:  «1» - абсолютно не згоден, категорично запе-речую, ніколи не маю наміру так вчиняти, це не про мене»; «10» - безумовно згоден, усіляко підтримую, завжди маю намір так робити, це про мене. За своїм змістом судження відбивають освітні результати - компетенції, що визначають компо-ненти готовності майбутніх педагогів до ефектив-ної професійно-педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Аналіз даних за шкалами від-повідно до аспектів інклюзивної готовності від-дзеркалює повну загальну картину актуальногос-тану й динаміки процесу формування досліджува-ного феномена. Педагогічний аспект інклюзивної готовності розкриває схильність до реалізації всіх компонен-тів педагогічної діяльності. У визначенні структу-ри педагогічної діяльностіне можна не погоди-тись з дослідниками, які виділяють конструктив-ний, організаторській,комунікативний та рефлек-сивний компоненти [4]. Пропонована структура педагогічної діяльно-сті може бути спроектована і відбивати складни-ки педагогічного аспекту інклюзивної готовності майбутніх педагогів. Кожен складник визначаєть-ся певними компетенціями.  Зміст конструктивного компонента відбиває сформовані компетенції відбору, композиції, ада-птації навчального матеріалу, планування й побу-дови освітнього процесу, проектування навчаль-ного середовища та засобів педагогічного процес. Організаторський складник визначається системою дій, спрямованих на залучення учнів в різні види діяльності, організацію спільної діяль-ності й спілкування.  Комунікативний складник передбачає вста-новлення педагогічно доцільних стосунків педа-гога з учнями, усіма учасниками інклюзивного освітнього простору, соціальними інститутами, громадськими організаціями.  Рефлексивний складник відбиває отримання зворотного зв’язку, аналіз ефективності власної діяльності, а також діяльності й взаємодії дітей в інклюзивному освітньому просторі. Психологічний аспект інклюзивної готовнос-ті ґрунтується на завчасній (раніше сформовані установки, досвід, мотиви) і ситуативній «дина-мічний цілісний стан особистості, внутрішня  
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налаштованість на певну поведінку, мобілізова-ність усіх сил на активні, доцільні, успішні дії в конкретний момент» схильності до виконання професійної діяльності.  Психологічний аспект інклюзивної готовнос-ті містить складники: 1) мотиваційний (потреба успішно виконати поставлене завдання, інтерес до професійно-педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти, прагнення досягти успіху, мотиви дія-льності і т. п.); 2) пізнавальний (розуміння професійних функ-цій і завдань,оцінка їх значущості, знання за-собів досягнення мети і т. д.); 3) емоційний (почуття відповідальності за про-цес і результат роботи, увпевненість в успіху кожної дитини, наснагу і т. д.); 4) вольовий (налаштованість, мобілізацію сил і можливостей для успішних дій, управління собою, зосередження на завданні, відволікан-ня від заважають впливів, подолання сумні-вів, і ін.). Аналіз літератури засвідчує, що формування психологічного аспекту готовності детерміновано особистісними особливостями, рівнем підготов-леності, повнотою інформації. До того ж наголо-шується, що остання детермінанта є найбільш значущою й важливою. 
Когнітивний компонент інклюзивної готовно-

стіпередбачає сприйняття й усвідомлення інклю-зивної освіти як об’єкта установки, його концеп-туальної ідеї, сутності, чинників, що визначають його ефективність, а також знання, що характери-зують пізнавальну діяльність й особистість «особливих» дітей, уявлення про організацію й зміст освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання. Прикладами суджень, які розкривають зміст когнітивного компонента педагогічного аспекту, є твердження на зразок: «Я знаю особли-вості навчальної діяльності різних категорій особливих дітей», «Особливі діти повинні і мо-жуть вчитися разом зі своїми однолітками», «Сутність інклюзивної освіти полягає в забезпе-ченні умов спільного навчання всіх дітей» тощо.  Характеризують когнітивний компонент пси-хологічного аспекту такі твердження: «Звичайні діти не хочуть взаємодіяти з особливими дітьми», «Звичайний клас – оптимальне місце навчання дитини незалежно від його особливостей», «Для успішності моєї роботи в умовах інклюзивної осві-ти слід встановити контакт із батьками особли-вих дітей» та ін.  
Емоційний компонент інклюзивної готовнос-

ті передбачає афективні реакції й емоційну оцін-ку (почуття, переживання), пов’язані з інклюзив-ним освітою як об’єктом соціальної установки, 

дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема дітьми з особливостями психофізичного розвитку) та іншими учасниками інклюзивного освітнього простору. Цей компонент покладено в основу спонтан-ного неусвідомленого формування моделей і спо-собів поведінки в умовах професійної діяльності.  Емоційний компонент змістовно об’єднує педагогічний і психологічний аспект,тому деякі судження, що розкривають зміст емоційного ком-понента, можуть бути характеристиками як педа-гогічного, так і психологічного аспектів. Прикладами суджень емоційного компонента інклюзивної готовності майбутніх педагогів є: «Мені подобається ідея інклюзивної освіти», «Чим менше думаю про інклюзивну освіту і особливих дітей, тим краще почуваюся», «Я відчуваю страх перед інклюзивною освітою як невідомим і незро-зумілим явищем», «Я відчуваю психологічну него-товність до роботи з особливими дітьми в умовах інклюзії» і ін. 
Мотиваційно-конативний компонент інклю-

зивної готовності представлено складниками безпосереднього вираження установки в профе-сійній поведінці (мотиви, наміри, цінності та ін., а також плани, задуми дій).  Прикладами суджень мотиваційно-конатив-ного компонента психологічного аспекту є: «Мета моєї професійної діяльності – навчити всіх дітей жити в суспільстві», «Я зможу мобілізувати всі сили й ефективно працювати в умовах інклюзії», «Я із задоволенням засвою прийоми й способи роботи з особливими дітьми» та ін. Приклади тверджень мотиваційно-конатив-ного компонента педагогічного аспекта: «Я можу скласти індивідуальну програму розвитку й на-вчання особливої дитини», «Я можу визначити освітні потреби кожної дитини», «Я співпрацюю з громадськими організаціями інвалідів», «Я вмію відбирати навчальний матеріал відповідно до освітніх потреб кожної дитини, зокрема з ураху-ванням потреб особливих дітей» та ін. 
Комунікативний компонент інклюзивної го-

товності визначає здатність педагога організову-вати взаємодію та спілкування з учасниками ін-клюзивного освітнього простору, знаходити й використовувати адекватні засоби та техніки ко-мунікації. Прикладами комунікативного компоне-нта педагогічного аспекту інклюзивної готовнос-ті майбутніх педагогів є судження: «Я вмію прово-дити консультації і за потреби навчати батьків і звичайних та особливих дітей», «Я володію при-йомами організації співпраці між усіма дітьми й можу застосовувати їх», «У спілкуванні завжди прагну до психологічного комфорту всіх співроз-мовників» і ін. 
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Рефлексивний компонент інклюзивної готов-
ності передбачає аналіз власної педагогічної ді-яльності, діяльності учнів, взаємодії педагога й дітей в освітньому процесі, результатів освітньо-го процесу. Приклади суджень рефлексивного компонента педагогічного аспекту: «Я завжди намагаюся аналізувати гідність і обмеження влас-ної педагогічної діяльності» та ін. Прикладами суджень рефлексивного компо-нента психологічного аспекту є: «Я намагаюся побачити себе як педагога очима всіх дітей, зокре-ма особливих», «Я завжди усвідомлюю свої почут-тя, планую і контролюю свої дії» та ін. Методика уможливлює визначення актуаль-ного стану інклюзивної готовності майбутніх пе-дагогів (як індивідуально, так й у виборі респон-

дентів: окрема установа освіти, заклади освіти регіону) і проведення моніторингу формування в умовах освітнього простору установи вищої осві-ти [5]. 
Висновки і перспективи досліджень Наяв-ність прийомів, які знижують можливість фальси-фікації відповідей і зменшують ймовірність систе-матичної помилки витриманий баланс між пря-мими й зворотними питаннями, відсутня двозна-чність у формулюванні тверджень, відбиті конк-ретні досліджувані компоненти інклюзивної гото-вності як соціальної готовності. Аналіз літератури засвідчує, що формування психологічного аспекту готовності детерміновано особистісними особли-востями, рівнем підготовленості, повнотою ін-формації. 
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Елена Нагорна. Методика диагностики и мониторинга инклюзивной готовности педагогов 
В статье изложены основные положения методики диагностики и мониторинга готовности педа-

гогов (будущих педагогов) к работе в условиях инклюзивного образования (инклюзивная готовность), 
которая рассматривается как социальная установка, детерминированная особенностями профессио-
нально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного образовательного пространства. Осно-
ву методики составляют компетентностное содержание компонентов (когнитивного, эмоционально-
го мотивационно-конативного, коммуникативного, рефлексивного) инклюзивной готовности. 

Ключевые  слова :  дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивная готовность, 
структура инклюзивной готовности. 

 
Nahorna Olena. The technique of diagnosing and monitoring of inclusive readiness of teacher. 
The article describes the main provisions of the methodology of diagnostics and monitoring of future teach-

ers' readiness to work in the conditions of inclusive education, determined by the peculiarities of pedagogical ac-
tivity in the conditions of inclusive educational space. Competencies that indicate the ability and willingness of the 
individual to use their potential are described. An inclusive readiness structure that incorporates cognitive, emo-
tional, motivational, conclusive, communicative, and reflexive components is identified. The structure of inclusive 
readiness of teachers of inclusive educational institutions is outlined. 

The priority of the education system is to educate children with a responsible attitude to the person as the 
highest individual and social value. All links in the education system lay the foundations for the maintenance and 
development of the physical, mental, social and spiritual health of each child. The task of inclusive education is to 
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organize an educational process that meets the educational needs of all children; development of a system of  
provision of special educational and professional services for children with special educational needs; creating a 
positive climate in the school environment. Implementation of inclusive education practices involves joint learn-
ing of ordinary children, children with special educational needs. The problem is the problem of teachers’ readi-
ness for inclusion in education. The quality of pedagogical activity is determined by the competence of teachers. 
The proposed structure of pedagogical activity can be designed and reflect the components of pedagogical aspect 
of inclusive readiness of future teachers. Inclusive readiness involves a system of value orientations, which focuses 
on the values of the child's personality, providing conditions and opportunities for its development, socialization, 
realization. 

Key  words :  children with special education need, inclusive readiness, a structure of inclusive readiness. 
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Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та її зв'язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями. В умовах реформу-вання системи освіти, тотальної інформатизації і комп’ютеризації суспільства, духовної кризи особ-ливого значення набуває позашкільна освіта, яка має сприяти розвитку творчих здібностей моло-дого покоління, формуванню цілісного світогляду й моральності; структурувати систему цінностей вихованців; підготувати їх до дорослого життя. Відповідно до програм позашкільної освіти, діти мають не лише опанувати глибокі знання, що ви-ходять за межі шкільних стандартів, а й набути практичних умінь і навичок соціальної активнос-ті. Науковці наголошують, що педагоги закладів позашкільної освіти не лише створюють єдиний простір для формування у своїх вихованців за-гальнолюдських цінностей, а і сприяють родинно-му вихованню із залученням батьків до освітньо-го процесу та дозвілля дітей [1, 43]. Саме взаємо-дія родини й педагогів сприяє створенню най-більш сприятливих умов для інтеграції молодої людини до соціуму. Головними умовами для ус-пішного результату такого співробітництва ви-ступають єдність та узгодженість дій батьків і педагогів, зрозумілість вимог, які вони ставлять перед дитиною. Отже, педагоги сучасного закладу позашкільної освіти мають відчувати настрої і потреби своїх вихованців та їхніх родин, бути компетентними під час урегулювання різноманіт-них ситуацій, що виникають у процесі взаємодії з учнями та їхніми сім’ями. Зазначені аспекти акту-алізують необхідність формування готовності педагогів закладів позашкільної освіти до взаємо-дії з батьками їхніх вихованців.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті аналізу наукових досліджень з’ясова-но, що проблема співробітництва педагогів та сім’ї у вихованні дітей різного віку перебувала в центрі уваги багатьох дослідників, а саме: Т. Башинської, В. Виноградова, В. Міляєвої, І. Мачуської, О. Савченко, Є. Сичової, І. Чередова, Г. Цукермана, О. Хромової тощо. Питання оптимі-зації виховного потенціалу педагогів закладів позашкільної освіти досліджували Л. Бондар, В. Вербицький, Л. Ковбасенко, Г. Ковганич, О. Липецький, О. Литовченко, Н. Перепелиця, Н. Петлицька, Н. Сидоренко, С. Тарасюк.  Загальнотеоретичні питання щодо станов-лення та розвитку готовності педагога до певного виду діяльності стали предметом вивчення І. Вужиної, Н. Волкової, Г. Троцко, Т. Жаровцевої, О. Шпак, С. Литвиненко. Готовність до інновацій-ної діяльності за професійним спрямуванням дос-ліджували І. Богданова, І. Гавриш; готовність пе-дагога до саморегуляції власної діяльності – В. Чайка; морально-психологічний аспект готов-ності – Л. Кондрашова.  
Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Водночас на сьогодні поза увагою дослідників залишається проблема підго-товки педагогів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками в системі методичної робо-ти. Теоретична і практична значущість зазначено-го питання, його недостатнє вивчення й зумови-ли актуальність теми публікації.  
Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати особливості діагностування готов-ності педагогів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками в системі методичної роботи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ  
ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ДО ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ 
Автор статті аналізує особливості діагностування готовності педагогів закладів позашкільної 

освіти до взаємодії з батьками. З цією метою вона досліджує значення поняття «готовність», визна-
чає структурні компоненти готовності педагогів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками 
в системі методичної роботи. Никифорчук-Падура І. А. відбирає й описує методичний інструментарій, 
який доцільно використовувати в процесі констатувального експерименту для діагностики досліджу-
ваного феномена, а також характеризує основні аспекти діагностування відповідно до специфіки мето-
дичної діяльності педагогів закладів позашкільної освіти. 

Ключові  слова :  діагностика, заклади позашкільної освіти, педагоги, готовність педагогів закла-
дів позашкільної освіти до взаємодії з батьками, методична робота, методика. 
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Виклад основного матеріалу дослідження 
з певним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. А. Линенко наголошує, що готов-ність – універсальна передумова ефективності не лише певної діяльності, а і психічної життєдіяль-ності людини загалом. Професійне становлення й оволодіння діяльністю є частиною пошуку сенсу життя, адже інтеграція в професію пов’язана із творчою самореалізацією, що переважно визначає стиль і спосіб життя кожної людини [5, 73]. На думку А. Уруського, готовність людини до діяль-ності втілюється, насамперед, у її здатності вико-нувати свої обов’язки та регулювати власну ді-яльність [8]. М. Дяченко і Л. Кандибович розгля-дають готовність як індикатор здатності людини до саморегуляції та адаптації на певному етапі та рівні протікання психічних процесів, що детермі-нують поведінку особи в фізіологічній, психічній та соціальній площинах [3].  У цілому проаналізовані педагогічні та психо-логічні дослідження дають широкий діапазон ви-значень поняття «готовність». На нашу думку, це можна пояснити тим, що сутність дефініції «готовність (до освоєння і здійснення діяльності)» відображає в основному її індивідуально-психо-логічний аспект, тоді, як знання, уміння й навички набувають другорядного значення. Іншими слова-ми, з одного боку, людина може мати ґрунтовну професійну підготовку, але психологічно бути ма-ло придатною до цільової діяльності, з іншого – індивідуально-психологічні особливості суб’єкта діяльності безпосередньо пов’язані з його здібнос-тями, які відображають готовність до оволодіння й успішного здійснення певних видів діяльності.  У численних дослідженнях феномена готов-ності до педагогічної діяльності представлені різ-ні тлумачення його сутності: властивості особис-тості, що забезпечують найбільшу продуктив-ність педагогічної діяльності (Ю. Янотовська); забезпечення ефективності професійної діяльнос-ті через потенціал і комплекс внутрішніх сил осо-бистості (Б. Ананьєв); налаштування особистості на майбутню професійну діяльність через вибір-кову спрямованість (Ю. Васильєва); розуміння феномена як багатогранного особистісного утво-рення (Л. Кондрашова) та синтезу особистісних характеристик (В. Крутецький).  Особливий інтерес у контексті нашого дослі-дження викликають роботи К. Дурай-Новакової [2], присвячені формуванню професійної готовно-сті педагога, зокрема дослідниця визначає такі закономірності цього процесу:  1) зумовленість системи загальнопедагогічної готовності потребами соціально-економічної й духовної розвиненості суспільства, завдан-нями формування особистості;  

2) зміст, форми й методи загальнопедагогічної готовності відповідають стану розвитку пе-дагогіки, як у теоретичному аспекті, так і в практичному, а також характеру та змісту педагогічної роботи;  3) виховання й розвиток педагогів у контексті формування загальнопедагогічної готовності;  4) взаємозв'язок між цілями, функціями, змістом та методами загальнопедагогічної готовності;  5) обумовленість рівня загальнопедагогічних знань, умінь та навичок характером, змістом, формами й методами організації навчально-пізнавальної, навчально-практичної та самос-тійної роботи студентів;  6) залежність змісту і методів педагогічної гото-вності від індивідуальних здібностей особис-тості [2].  Оскільки готовність є багатовимірною і бага-токомпонентною категорією, специфічні характе-ристики зазначеного феномена визначаються своєрідністю конкретної професійної діяльності. Студіювання наукових джерел дало підстави для висновку щодо відсутності єдиного погляду на структурні елементи готовності. А. Ліненко розг-лядає готовність у двох аспектах: особистісному (мотиваційному, емоційно-інтелектуальному, вольовому) та операційно-технічному (інструмен-тарій педагога) [5]. В. Сластьонін визначив також два взаємопов’язані компоненти професійної го-товності педагога: мотиваційно-ціннісний та ви-конавський, де перший є особистісним, а другий – процесуальним. Окрім того, до компонентів про-фесійної готовності педагога науковець вводить спрямованість особистості, політичну зрілість, громадську активність, принциповість, любов до дітей, педагогічний професіоналізм, організатор-ські перцептивно-гностичні й експресивні риси [7]. Зауважимо, що визначення компонентів зумо-влене специфікою предмета дослідження, кон-текстом проблеми, різницею в методологічному інструментарії, авторським баченням виконання дослідницьких завдань. Огляд наукових підходів до пояснення феномена професійної готовності педагога дав змогу визначити основні компонен-ти готовності педагогів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками в системі методич-ної роботи, зокрема: комунікативний, організа-ційний, морально-вольовий, мотиваційний, когні-тивний, а також здатність до самоврядування.  Отже, діагностування готовності педагога до взаємодії з батьками має здійснюватися на основі вивчення його особистісних та професійних прак-тик та його самоаналізу. Під діагностичною робо-тою А. Золотарьова [4] розглядає психологічне обстеження учнів та їхніх батьків, а також педаго-гів, відповідних груп та колективів; визначення 
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причин та умов, що заважають розвитку й на-вчанню; моніторинг змісту, а також форм та мето-дів навчального та виховного процесів з метою оцінювання ефективності впливу на психіку учня. Діагностична робота дає змогу сформувати ціліс-не уявлення щодо міжособистісних стосунків у колективі (учні – батьки – педагоги), тенденцій і динаміки розвитку вихованців, родини, колекти-ву, а відповідно, внести корективи до методичної роботи, запланувати подальші дії.  Мета діагностичної роботи полягає у ство-ренні умов для проведення змістовної навчальної та виховної системної роботи розвивального спрямування, надання консультацій та рекомен-дацій як педагогам, так і батькам [1, 128]. Для впровадження системи діагностики взаємодії пе-дагогів і батьків, насамперед, потрібно розвивати цілемотиваційну сферу педагога; сприяти йому в оволодінні необхідним соціально-педагогічним матеріалом, що стане основою для всебічних знань; приділити увагу опануванню методики налагодження соціальної взаємодії з батьками.  В. Молода та Ж. Лопанчук, аналізуючи діагно-стичний інструментарій для роботи з педагогами, зазначають, що методична робота має бути осно-вою для діагностування професійної діяльності педагогів, це відображатиме не лише науковий підхід до організації діяльності педагогічних кад-рів, але й їхній професіоналізм. Тож діагностуван-ня, а зокрема самодіагностування, взаємодії педа-гогів з батьками створює умови для оволодіння навичками самоаналізу та самооцінювання і спря-мовує їхні зусилля на активне саморегулювання й самокоригування для критичного аналізу й осми-слення наявних педагогічних практик і вже набу-того особистого і професійного досвіду [6, 3].  Відтак, педагогічна діагностика є системою, що спирається на певні технології та процедури, засоби, методики та методи отримання інформа-ції щодо стану та розвитку систем педагогічної взаємодії з батьками, тому в структурі методико-методологічного забезпечення роботи вона має виконувати дві функції, що є взаємопов’язаними між собою: вивчення та оцінювання поточного стану або рівня навчання [6, 3]. Пріоритетним є напрям, що передбачає створення комплексу ме-тодик для проведення аналізу, що допоможуть вивчити сформованість готовності до взаємодії з батьками на основі методичних, науково-теоретичних та технологічних знань, висвітлити стан моральної культури педагогічних працівни-ків, їхню етичність, духовність, фах, дослідно-творчу компетентність, культуру праці, професій-ну етику, загальнопрофесійні уміння й навички.  Для діагностування рівня досліджуваної го-товності було обрано такі методики, як-от: оціню-

вання готовності та адаптованості особистості до педагогічної діяльності; діагностування рівня парціальної готовності до професійно-педаго-гічного саморозвитку; тест «Здатність до прогно-зування» (Л. Регуш); завдання для проведення кваліфікаційного іспиту у формі розв’язання пе-дагогічних ситуацій (адаптований варіант); діаг-ностика мотиваторів соціально-психологічної активності особистості; діагностування вольово-го потенціалу особистості; методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокіч); діагностичні методи (співбесіда, анкетування, інтерв'ювання, вивчен-ня думки, аналіз ефективності використання су-часних освітніх технологій, моніторинг творчої активності педагогів, учнів, школи).  Варто зазначити, що система методичної ро-боти закладу позашкільної освіти містить низку взаємопов’язаних складових, що утворюють інте-гровану, упорядковану сукупність елементів осві-тньої діяльності, взаємодія та інтеграція яких сприяє цілеспрямованому й ефективному забез-печенню єдності середовища, що стимулюватиме всіх його учасників до активності в умовах позаш-кільного закладу освіти, головними ознаками якого є зорієнтованість на особистість, розвиток, толерантність, психологічну безпеку, емоційну та культурну насиченість. Зокрема в процесі діагностування готовності педагогів до взаємодії з батьками доцільно широ-ко застосовувати анкетування й тестування, про-водити тренінги та дискусії, спрямовані на вста-новлення між членами родини й колективу міц-них зв’язків, що характеризуються моральністю та етичністю, атмосфери взаєморозуміння, а та-кож співпраці і творчості – усього того, що є необ-хідним для забезпечення гармонійного розвитку особистості [1, 129]. Окрім того, варто використо-вувати рольові ігри, що сприяють формуванню здатності здійснення освітнього впливу на дітей, а також налагодженню позитивних взаємовідно-син батьків та дітей. Для проведення рольових ігор обираються ті чи інші життєві ситуації, де батьки можуть виступали як «псевдовихователі» чи заклопотані батьки, які потребують більше часу для виховання власних дітей, «неслухняні» діти, які бажають отримати більше уваги і любові. Відтак, заради забезпечення ефективної взаємодії між педагогами та родиною з метою створення умов для активної участі батьків у діяльності за-кладу позашкільної освіти, у виробленні та при-йнятті рішень доречним є використання інтерак-тивних технологій для налагодження комунікації. Це дасть змогу, спираючись на внесок кожного учасника взаємодії, впливати на зміст рішень, ор-ганізацію не лише ситуативної взаємодії, а й ши-рокого співробітництва. Тобто учасники співпраці 
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Ілона НИКИФОРЧУК-ПАДУРА  Особливості діагностування готовності педагогів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками мають не просто виконувати роль пасивних слу-хачів і спостерігачів, а й перебувати у постійній взаємодії між собою, вести бесіду, діалоги, актив-но діяти.  На педагогів закладів позашкільної освіти лягає висока відповідальність, зумовлена тим, що педагогіка як суспільна наука потребує від фахів-ців не лише ґрунтовних профільних знань, а ще й обізнаності в галузях психології, фізіології, валео-логії та педагогіки. Якщо ж зазначені знання від-сутні, то для об’єктивного оцінювання власної готовності до взаємодії з батьками їм потрібно звертатися до відповідних фахівців. Отже, у про-цесі діагностики варто обґрунтувати обсяг за-гальних і спеціальних знань, умінь і навичок, не-обхідних педагогу закладу позашкільної освіти, а також розробити систему завдань для їх перевір-ки. У цілому це сприяє підвищенню рівня педаго-гічної освіти серед усіх членів суспільства, а та-кож піднесенню рівня культурного розвитку ба-тьків, адже без цього неможливо забезпечити по-вноцінне виховання й навчання молоді. Важливого значення в цьому контексті набу-ває і психологічний супровід взаємодії з батька-ми, сутність якого полягає в передачі психологіч-них та педагогічних знань щодо вікових закономі-рностей розвитку вихованців та характеристик особистості, причин відхилень у поведінці та шля-хів корекції; доведення інформації про результа-ти, що можуть бути отримані під час діагностич-ного обстеження, корекційної та (або) відновлю-вальної роботи; корекцію взаємовідносин між дітьми та їхніми батьками; залучення батьків до співпраці з дитиною, до навчальної та творчої діяльності під час проведення тренінгів, масових заходів чи занять у гуртках.  Для з’ясування рівня сформованості готовно-сті педагогів закладів позашкільної освіти до вза-ємодії з батьками в системі методичної роботи в процесі констатувального експерименту було сформульовано такі завдання:  1. Визначення умов і процедури виконання дос-лідження.  2. Формування вибіркових сукупностей (вибірок випробуваних) та обґрунтування їхньої репре-зентативності.  3. Визначення структурних складових, показни-ків та рівнів сформованості готовності педаго-гів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками в системі методичної роботи устано-ви й розроблення критеріїв для вимірювання рівня сформованості досліджуваного фено-мена.  

4. Підбір діагностичного інструментарію для визначення рівня сформованості готовності педагогів закладів позашкільної освіти до вза-ємодії з батьками в системі методичної робо-ти, відбір критеріїв і їхніх показників для ви-значення рівнів досліджуваного феномена.  5. Аналіз отриманих даних й визначення вихід-ного рівня готовності педагогів до взаємодії з батьками в системі методичної роботи закла-дів позашкільної освіти.  6. Розроблення програми оптимізації формуван-ня готовності педагогів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками. 
Висновки з цього дослідження й перспек-

тиви подальших розвідок у цьому напрямі. От-же, поняття «професійна готовність педагога» визначається в педагогічній науці як професійна риса особистості, що виявляється в позитивному ставленні вчителя до педагогічної діяльності і в його здатності кваліфіковано використовувати необхідні знання та вміння. Готовність доцільно розглядати як закономірний результат особистіс-ного і професійного розвитку. Водночас вона означає і процес підготовки, під час якого можна «виокремлювати» часткові, проміжні результати готовності. Відтак, варто підкреслити діалектич-ний характер готовності, як характеристики осо-бистості, її стану й динамічного процесу. Основні умови для продуктивної взаємодії між педагогами та батьками визначаються спів-робітництвом учителів та батьків на засадах гу-манної педагогіки; високим рівнем професіоналіз-му фахівців; педагогічною культурою батьків; психологічним і педагогічним консультуванням родини; використанням інтерактивного формату взаємодії. Усі ці фактори сприятимуть перетво-ренню батьків на активних суб’єктів навчального та виховного процесів, а також долученню їх до управління закладом позашкільної освіти. Рівень готовності педагога до роботи визнача-ється загальним розвитком його культури, успіш-ністю здійснення нимпізнавальної, ціннісно-орієн-тованої, комунікативної, професійно-педагогічної та перетворювальної діяльності. Саме особливості методичної діяльності педагогів закладів позашкі-льної освіти, специфіка взаємодії з учнями і їхніми родинами і визначають змістові і процесуальні аспекти діагностики досліджуваної готовності.  Перспективи подальших досліджень убачає-мо в розробленні методичної системи формуван-ня готовності педагогів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками в системі методич-ної роботи закладу. 
Список  використаних  джерел  1. Вербицький В. В., Литовченко О. В., Ковбасенко Л. І. Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу: колективна монографія. Київ: Педагогічна думка, 2012. 192 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/4758 (дата звернення: 20.11.2019). 
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Илона Никифорчук-Падура. Особенности диагностики готовности педагогов учреждений 

внешкольного образования к взаимодействию с родителями 
Автор статьи анализирует особенности диагностики готовности педагогов внешкольных учебных 

заведений к взаимодействию с родителями. С этой целью она исследует значение понятия 
«готовность», определяет структурные компоненты готовности педагогов внешкольных учебных 
заведений к взаимодействию с родителями в пределах методической работы. Никифорчук-Падура И.А. 
отбирает и описывает методический инструментарий, который целесообразно использовать в про-
цессе констатирующего эксперимента для диагностики исследуемого феномена, а также характеризу-
ет основные аспекты диагностики в соответствии со спецификой методической деятельности педа-
гогов.  

Ключевые  слова :  диагностика, внешкольные учебные заведения, педагоги, готовность педагогов 
внешкольных учебных заведений к взаимодействию с родителями, методическая работа, методика. 

 
Ilona Nikiforchuk-Padura. Peculiarities of diagnosing readiness of educatosfrom extracurricular 

educational institutions to interact with parents 
The author analyzes the peculiarities of diagnosing the readiness of educators of extracurricular educational 

institutions to interact with parents in the context of methodical work. To achieve this goal, she explores the 
meaning of the concept of "readiness", which she views as a professional trait of personality, manifested in the 
teacher's positive attitude to pedagogical activity and in his ability to use the necessary knowledge and skills in 
practice. Nikiforchuk-Padura I. A. defines the following structural components of teachers' readiness to interact 
with their parents in the field of extracurricular education: communicative, organizational, moral-willed, motiva-
tional, cognitive ones as well as the capacity for self-government. 

The author believes that pedagogical diagnostics is a system based on certain technologies and procedures, 
means, techniques and methods of obtaining information on the state and development of the readiness of educa-
tors in extracurricular educational institutions to interact with parents in the context of methodical work. 

Nikiforchuk-Padura I. A. describes the main directions of diagnosis according to the specifics of the methodo-
logical activity of educators, and also selects and describes the methodological tools that are appropriate to use in 
the process of indicative experiment to diagnose the phenomenon under study. In particular, she recommends to 
use the following techniques: assessing the readiness and adaptability of the individual to teaching activities; di-
agnosis of the level of partial readiness for professional and pedagogical self-development; the prediction ability 
test (L. Regush); tasks for conducting the qualification exam in the form of solving pedagogical situations 
(adapted version); diagnostics of motivatin for social and psychological activity; diagnosis of willing potential of 
the individual; methodology "Value orientations" (M. Rokich); diagnostic methods (interview, questionnaire, in-
terviewing, reflection study, analysis of the efficiency of using modern educational technologies, monitoring the 
creative activity of teachers, students, and schools). 

Key  words :  diagnostics,extracurricular educational institutions, educators, readiness of educatos from 
extracurricular educational institutions to interact with parents, methodical work, methodology. 
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Події, що відбуваються в нашій країни в останні шість років, пред’являють нові вимоги до особистості фахівця будь-якої сфери діяльності. Оскільки, як показують приклади, на керівництво державою можуть успішно претендувати грома-дяни різних галузей професійної діяльності. Голо-вними вимогами для таких людей можна постави-ти здатність бачити, прогнозувати і вирішувати проблеми, що виникають, та вміння вести за со-бою інших при вирішенні цих проблем.  Слід враховувати, що сьогоднішні студенти – це завтрашні вчителі, військові, менеджери, еко-номісти, політики та інші фахівці, які будуть зай-мати головні посади в державі. Молоді люди, при цьому, мають стати справжніми лідерами в тій чи іншій сфері діяльності, оскільки саме від їх дій буде залежати результативність, успішність та ефективність управління різними структурами, колективами підприємств, армійськими підрозді-лами тощо. До того ж, необхідно враховувати і той факт, що наразі для країни замало просто гарного лідера-управлінця. Країна вкрай потребує на осо-бистість лідера, який поєднує в собі лідерські яко-сті з патріотичною налаштованістю та компетен-тністю у цій сфері.  Не можна заперечувати того факту, що в істо-рії розвитку громадянського суспільства періо-дично виникають різні глобальні події, ситуації, вирішення яких вимагає появу лідера з певним набором характерних ознак. У даному разі сьогод-нішня ситуація в країні потребує лідера-патріота, здатного поставити інтереси держави вище за особистісні прагнення та бажання. 

Без сумніву, можна констатувати, що велика роль у формуванні такої особистості лідера-патріота відводиться навчальним закладам різ-них рівнів та ступенів. Кожен з них робить свій вклад у поступове формування молодої людини. Однак, найбільш свідомо такий процес може здій-снюватися у закладах вищої освіти, коли студент, визначившись з професію, вже націлений на май-бутнє професійне та кар’єрне зростання. Цей факт приводить до висновку про необхідність впрова-дження у педагогічну діяльність викладачів уні-верситетів як традиційних, так й інноваційних прийомів, форм, методів формування та розвитку лідерських якостей у студентів. Мета статті – розкрити можливості різних педагогічних прийомів, форм та методів у форму-ванні та розвитку у студентів лідерських якостей під час викладання психолого-педагогічних дис-циплін. Варто зауважити, шо проблема лідерства вже багато років привертає увагу науковців різних напрямків. Історія дослідження лідерства бере початок ще з античних часів. Роботи таких мисли-телів, як Платон, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо, і багатьох інших, були присвячені діяльності ліде-рів в контексті моделювання ідеальних сус-пільств, оскільки вони вважали роль лідера одні-єю із головних у побудові ідеального світу.  Різноманітні аспекти формування лідерських якостей у майбутніх фахівців під час їх професій-ної підготовки, а саме у ході здійснення освітньої діяльності, у громадській роботі, розкрито у пра-цях А. Авдєєвої, Н. Бєлякової, Б. Вульфова, 

Оксана ОЛЕКСЮК · Формування та розвиток у студентів університету  лідерських якостей у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін 
DOI: 10.33310/2518-7813-2019-67-4-134-138 
УДК 371.8 

Оксана  ОЛЕКСЮК  ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5527-3861 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти, 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 

вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв, Україна e-mail: oleksjukoksana@ukr.net 
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК  

У СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ  
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
У статті піднімається проблема формування у студентів університету під час викладання дисцип-

лін психолого-педагогічного циклу лідерських якостей особистості, яка має проявляти себе як патріот 
своєї країни. Розглядаються різні концептуальні підходи до розуміння сутності поняття «лідерські яко-
сті». Наводяться приклади використаних методів та прийомів формування і розвитку у студентів 
лідерських якостей: методів технології розвитку критичного мислення «Лист-роздум», «Сінквейн», 
«Прес», технології цілепокладання та життєтворення тощо. 

Ключові  слова :  лідер, лідерство, лідер-патріот, лідерські якості, метод розвитку критичного 
мислення, технологія цілепокладання та життєтворення. 
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Оксана ОЛЕКСЮК · Формування та розвиток у студентів університету  лідерських якостей у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін Н. Жеребової, Л. Конишевої, І. Краснощок, М. Лука-шевич, А. Макаренко, О. Маковського, Н. Марахов-ської, А. Мудрика, О. Романовського, В. Саляхова, Н. Семенченко, О. Снісаренко, Л. Сніцар, Р. Сопів-ника та ін. До концептуальних основ дослідження лідер-ства можна також віднести праці зарубіжних дос-лідників: Е. Богардус, К. Берд, Р. Стогділл, Г. Хоу-манс, Л. Картер, Ф. Кніккербоккер, Ц. Джибб, Р. Бейлз, Слейтер, Ф. Фідлер, Р. Лорд, Д. Філліпс та інші. Звертаючись до різних концептуальних під-ходів в теорії лідерства, ми, в першу чергу, визна-чили, які ж лідерські риси та якості слід формува-ти у студентської молоді [4].  Так, американський науковець Е. С. Богардус наділяв лідерів такими рисами як: розум, енергій-ність, почуття гумору, бажання бути признаним, емпатію, здатність передбачати, привертати до себе увагу, допитливість, самоконтроль, твердість характеру та ін. [8, с. 414].  Американський психолог К. Берд, проаналізу-вавши низку досліджень з проблем лідерства, склав свій перелік якостей, серед яких такі як: ініціативність, товариськість, почуття гумору, ентузіазм, упевненість, дружелюбність та інші [6, с. 19]. Ще один американський дослідник, Р. Стогділл, здійснивши комплексне дослідження феномену лідерства, отримав результати, що під-твердили думку про суперечливість індивідуаль-но-особистісних характеристик лідерів. Розгляну-вши різні якості, риси, вміння людини, яка має визначатися як лідер, Р. Стогділл запропонував класифікацію ознак у п’ять груп: фізіологічні дані; соціальне походження; соціальні характеристики; особистісні характеристики; інтелектуальні здіб-ності. Серед особистісних характеристик, на дум-ку Р. Стогділла, важливими є інтелект, прагнення до знань, надійність, відповідальність, активність, соціальну компетентність [10]. Проведені Стогділлом дослідження постави-ли нові запитання, оскільки не завжди наявність перелічених рис та якостей людини забезпечува-ли їй роль лідера у колективі. Науковці прийшли до висновку, що існування однієї теорії рис  недостатньо для повного розуміння феномену лідерства. Цікавою, на нашу думку, є дослідження з за-значеної проблеми першої половини XX століття – розвиток особистісно-ситуативних теорій – таких науковців, як Е. Уесбур, К. Кейс, Дж. Браун.  Е. Уесбур висунув гіпотезу, що вивчення лі-дерства повинно включати як емоційні, інтелек-туальні і діяльнісні риси індивіда, так і характерні умови, в яких він діє [11].  

К. Кейс стверджував, що лідерство виникає там, де потребує вирішення проблема, яка склада-ється з трьох компонентів: особистісних рис ліде-ра; природи групи і її членів; проблеми, яку група повинна вирішити [9]. Цілком правомірною є думка Б. Трейсі, що лідер розвивається в умовах, коли необхідні лі-дерські якості. Лідер стає таким, коли має діяти як лідер [7]. Окрім того, ми поділяємо думку Є. Зеленова, що лідерство передбачає наявність в організації послідовників, а не підлеглих [1, с.73]. З огляду на проблему нашого дослідження, треба формувати дійсних лідерів, які з повагою ставляться до лю-дей, що поряд з ними вирішують завдання; таких особистостей, які стають прикладом для насліду-вання, а особливо по відношенню до своєї країни і держави як громадянина-патріота. Особлива роль у процесі формування лідера-патріота відводиться викладачам соціально-гуманітарних та психолого-педагогічних дисцип-лін закладів вищої освіти. Саме їхня творча майс-терність сприяє розвитку професійно важливих якостей у студентів, у тому числі і якостей, вирі-шальних для подальшого розвитку країни, а саме, якостей лідера-патріота.  Окреслена проблема поставила вимоги до оновлення форм, методів та прийомів підготовки сучасних фахівців різних сфер професійної діяль-ності. Насамперед потрібно виходити з того, що пошук нових форм викладацької діяльності нау-ково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти має проходити у напрямку інтерактивних форм та освітніх технологій  Слід зауважити, що досить часто науковці при організації освітнього процесу пропонують «упровадження методів, в основі яких лежить ін-терактивна модель навчання, а саме методу прое-ктів, ігрового методу, тренінгу» [2, с. 36]. Так, Кокун О. М., розглядаючи проблему про-фесійного становлення сучасного фахівця, дотри-мується думки, що у роботі зі студентами най-більш ефективними є тренінги особистісно-професійного росту, комунікативні тренінги, діло-ві ігри тощо [3, с. 164]. Пошук креативних новітніх підходів до впро-вадження ідей формування у студентської молоді якостей лідера-патріота зумовив наше звернення до освітніх технологій, зокрема, технології цілепо-кладання та життєтворення, технології розвитку критичного мислення та виділення деяких його характерних методів, таких як метод-прес, метод сінквейн, лист-роздум, есе тощо.  У ході викладання дисципліни «Психологія (загальна, дитяча, педагогічна)» студентам пер-шого курсу пропонується виконання завдання 
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дослідницького характеру. За запропонованим викладачем переліком психологічних тестів кож-ному студентові необхідно провести психологічне дослідження серед студентів академічної групи щодо виявлення певних рис особистості. У наведе-ному списку психологічних методик обов’язкови-ми є тести на рівень розвитку або наявність у сту-дентів рис та якостей, що притаманні лідеру-патріоту. При вивченні теми «Мислення» студенти виконували завдання за методом «Сінквейн». За технологією його виконання студентам необхідно було написати вірш з п’яти рядків до кожного з шести ключових слів: «країна», «патріот», «мир», «війна», «герой», «лідер», «загарбник», «захисник». Слова для виконання завдання треба було обира-ти за рангом важливості їх для студента. Пріорите-тність вибору слів показало ставлення студента та розуміння його змістовної складової. Під час викладання дисципліни «Універ-ситетські студії» студенти попередньо виконують низку завдань, що допомагає їм успішно виконати головне індивідуальне завдання самостійної ро-боти – скласти план свого життя за технологією цілепокладання та життєтворення [5]. Так, на од-ному з практичних занять, яке проводиться у фо-рмі ділової гри, за чотирма мікрогрупами склада-ється «портрет» майбутнього фахівця. Кожна мік-рогрупа прописує свою частину «портрету», захи-щає її. Після виступу всіх чотирьох мікрогруп складається загальний «портрет» фахівця певної академічної групи. Надалі студенти пишуть лист-роздум на тему «Фахівець – лідер – патріот», в якому мають розкрити своє розуміння, яким має бути фахівець з обраної спеціальності, щоби при цьому його можна було назвати ще й лідером-патріотом. Підходячи до виконання завдання з складання стратегічного плану життя, студенти вже певною мірою підсвідомо налаштовані на лі-дерську та патріотичну складову своєї життєдія-льності. Описуючи власне життя, вони мають тор-кнутися питань долі країни, показати своє став-лення та готовність до їх вирішення, проявити себе як лідери-патріоти. При викладанні спецкурсу «Підготовка моло-ді до сімейного життя та відповідального батьків-ства» проводиться диспут з тематики технології формування лідера-патріота у сім’ї, патріотичне виховання в сім’ї, формування патріотичних по-чуттів та лідерських якостей у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  За змістом дисципліни «Педагогіка» при розг-ляді теми «Виховання колективу» акцент робить-ся на ролі лідера у формуванні будь-якого колек-тиву. Завданням самостійної роботи студентів є проведення диспуту в академічній групі за різни-ми темами, наприклад «Лідером стають чи наро-джуються?», «Лідер-патріот – це …».  

Ми схильні вважати, що робота викладача з формування та розвитку у студентів лідерських якостей має включати різні види діяльності. Ціка-вою, на нашу думку, є форма індивідуального за-вдання – квест для студентів університету. При вивченні дисципліни «Педагогічна творчість з психологією дитячої творчості» студентами тре-тього курсу був організований квест «Стежин-ками творчості та професійного зростання», який проводився як творча майстерня у рамках науко-во-практичної конференції для молодих вчених і здобувачів вищої освіти. Окрім того, що сама під-готовка та проведення квесту дали змогу студен-там проявити лідерські якості, так ще й зміст ста-нцій мав патріотичну спрямованість.  Особливо цікавою формою роботи зі студента-ми став круглий стіл «Виховання у сучасній молоді якостей лідера-патріота на прикладах героїчних подвигів учасників воєнних подій». Студенти підго-тували інформаційні повідомлення про людей, які в різні роки захищали цілісність та незалежність нашої країни, боронили її свободу. У ході обгово-рення кожного виступу визначалися головні риси та якості цієї людини, що допомагали їй проявити себе як лідера-патріота. Все ці компоненти заноту-валися на дошці на спеціальних плакатах і склада-ли узагальнений портрет лідера-патріота Інтерактивною формою роботи зі студентами вважається тренінг. Соціально-психологічний тренінг «Успішний лідер» проводився як підсум-кова форма роботи, коли більш треба визначити шляхи діяльності лідера, які ведуть до успішного ефективного вирішення завдань, що стоять перед організацією, командою, колективом. Позитивний вплив на формування особистос-ті лідера-патріота надають заходи, пов’язані з во-лонтерською діяльністю, які дозволяють розви-нути відповідальність, любов і турботу до навко-лишнього світу і людям, підвищити патріотичний дух, а також рівень моральних і етичних ціннос-тей. Такого роду завдання студенти отримують при вивчені дисципліни «Інклюзивна та соціаль-на педагогіка». Студенти розробляють власні со-ціальні проекти та реалізують їх для дітей різної вікової та соціальної категорії.  
Висновки. Усі наведені приклади не вичерпу-ють можливостей навчальних дисциплін психоло-го-педагогічного спрямування у формуванні та розвитку у студентів рис та якостей, що прита-манні лідеру-патріоту. Такі завдання дають мож-ливість студентам усвідомити свою роль для май-бутнього країни.  Перспективою подальших наукових розвідок є розгляд можливостей позааудиторної роботи студентів у формуванні та розвитку лідерських якостей.  
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Оксана Олексюк. Формирование и развитие у студентов университета лидерских качеств в 
процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин 

В статье поднимается проблема формирования у студентов университета при преподавании дис-
циплин психолого-педагогического цикла лидерских качеств личности, обладающей проявлять себя как 
патриот своей страны. Рассматриваются различные концептуальные подходы к пониманию сущности 
понятия «лидерские качества». Приводятся примеры использованных методов и приемов формирова-
ния и развития у студентов лидерских качеств: методов технологии развития критического мышле-
ния «Письмо-рассуждение», «Синквейн», «Пресс», технологии целеполагания и життетворення тому 
подобное. 

Ключевые  слова :  лидер, лидерство, лидер-патриот, лидерские качества, метод развития кри-
тического мышления, технология целеполагания и життетворенния. 

 
Oleksiyk Oksana. Formation and development in students of leadership quality students in the 

process of teaching psychological and pedagogical disciplines 
The article raises the problem of the development of university students in teaching the disciplines of the psy-

chological and pedagogical cycle of leadership qualities of the individual. At the same time, it is proposed to form 
students as a patriotic personality. The parallel influence on a young person from the outlined problems, which is 
carried out during the teaching of psychological and pedagogical disciplines, should result in a qualitatively new 
formation of the future specialist - the leader-patriot. 
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A brief analysis of different conceptual approaches to understanding the essence of the concept of "leadership 
qualities" gives an opportunity to outline certain leadership qualities and traits that should be inherent in a 
young professional and reflect his activities as a patriot of his country. 

Of course, in addition to the presence of a certain set of leadership qualities that have been studied by scien-
tists for more than a century, it is also necessary to have a situation and conditions in which a person can mani-
fest himself as a leader. In our country, the current situation of civil society development requires universities to 
build such an educational process when a future specialist is formed as a leader-patriot who is ready to fulfill his 
civic responsibilities to protect the sovereignty and integrity of the country. 

Based on the set tasks, teachers of higher education institutions in their pedagogical activity should use dif-
ferent traditional and innovative forms, techniques and methods in order to form such a personality of the leader-
patriot. 

The author of the article gives examples from his own pedagogical experience of the methods and techniques 
of formation and development of students' leadership qualities: the methods of technology of development of criti-
cal thinking "Letter Reflection", "Sinkwein", "Press", technology of goal setting and life creation, etc. The content 
of some methods and techniques in teaching psychological and pedagogical disciplines is revealed. 

However, the analysis of the studied problem showed that it is not enough to carry out the formation of lead-
ership traits and qualities only during the educational activity. Further research on the topic outlined needs to 
consider the possibilities of extra-curricular work in the formation and development of qualities and personality 
traits of a patriot leader. 

Keywords :  leader, leadership, patriot leader, leadership qualities, method of development of critical think-
ing, technology of goal setting and life creation. 
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Постановка проблеми. Українська педагогі-ка бере свій початок з глибин тисячолітньої істо-рії української держави. Впродовж століть в Ук-раїні викристалізувався педагогічний доробок народу, втілений у його мудрості, вміннях і навич-ках виховання наступних поколінь. Перед навча-льними закладами України стоїть важливе за-вдання – виховання справжнього громадянина й патріота країни. Основною метою виховання є набуття молодим поколінням соціального досві-ду, успадкування духовних надбань українського народу. Актуальність зумовлюється потребою сучасного суспільства у формуванні високого рів-ня національної свідомості. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідеї виховного впливу народної педагогіки відо-бражаються у працях Я. А. Коменського, Г. С. Ско-вороди, В. О. Сухомлинського, К. Д. Ушинського. Проблему формування національної свідомості досліджували Г. Г. Ващенко, С. Ф. Русова, М. Г. Стельмахович. Широкому колу питань про-фесійної підготовки вчителя національної школи України присвячені праці А. Алексюка, Т. Братченко, В. Бондаря, В. Зелюк, Н. Кічук, В. Кузя, Ю. Руденка, О. Мороза, О. Савченко, О. Семеноч, М. Стельмаховича, та ін. Проблему формування ключових компетентностей майбут-ніх вчителів розглядали такі науковці як О. Савченко, С. Гончаренко, І. Тараненко, В. Ко-вальчук, Н. Кузьміна, Л. Мітіна. Питання форму-вання естетичної культури особистості розгляда-ли науковці С. Кононанець, Л. Масол, Н. Миро-польська, О. Отич, О. Рудницька та ін. Це підтвер-джує актуальність означеної проблеми в минуло-

му, але особливої гостроти вона набула на сучас-ному етапі розвитку освіти. 
Мета статті полягає у розкритті підготовки майбутніх учителів початкової школи на форму-вання національної свідомості індивіда. 
Виклад основного матеріалу. Нашим дітям будувати майбутнє, та щоб впевнено орієнтувати-ся в житті, щоб стати освіченими і творити майбу-тнє нації, здобувачі освіти повинні знати минуле народу, культуру, традиції, звичаї. Предки зали-шили нам у спадщину величезне багатство, і наш обов'язок – не тільки не втратити нічого з неоці-ненних скарбів, а й примножити їх і передати на-ступним поколінням, а головне – не розучитися творити, як творили наші предки. Саме тому вбачаємо пряму залежність якості і темпів розбудови національної освіти в Україні від якості підготовки нової генерації педагогічних кадрів, про що йдеться у нових програмах навчан-ня здобувачі взагальноосвітніх шкіл України [2]. Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти національний «компонент» змі-сту освіти передбачає досконале володіння украї-нською мовою, підвищення ролі українознавства як дисципліни, що синтезує національні традиції та сучасну українську культуру; обізнаність з кра-щими зразками національної науки, літератури, мистецтва [1]. Однією зключових компетентностей «Нової української школи» є обізнаність та самовиражен-ня у сфері культури. Ця компетентність передба-чає глибоке розуміння власної національної іден-тичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження  
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У статті розглядаються основні компоненти формування національної самосвідомості індивіда 
та проаналізовано підготовку майбутніх учителів початкової школи до національного виховання здобу-
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тей . Саме тому вчитель початкової школи має бути зразком культури для своїх вихованців, а пробле-
ма формування національної свідомості у майбутніх учителів початкової школи завжди буде актуаль-
ним питанням у підготовці майбутніх фахівців початкової освіти.  
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інших. Вчитель початкової школи має бути взір-цем культури для своїх вихованців, саме тому, проблема національно-патріотичного виховання майбутніх учителів початкової школи завжди бу-де актуальним питанням у підготовці фахівців початкової освіти. На основі сучасних педагогічних положень, сьогодні слід розглядати національно-патріо-тичне виховання як систему поглядів, переко-нань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, спрямованих на досягнення єдиної мети – гармонійно розвине-ної, високоосвіченої, соціально активної й націо-нально свідомої людини. Національне вихован-ня – це виховання підростаючих поколінь у дусі українського виховного ідеалу на багатовікових традиціях [1]. Відтак, національне виховання можна розгля-дати у вузькому значенні як виховання патріота своєї нації, конкретного народу, етносу (українського, болгарського, молдавського і т. ін.) і широкому – як патріота і громадянина держави, в нашому випадку України. Національна свідомість виступає як усвідом-лення спільнотою або окремою людиною своєї національної (поряд з етнічною) приналежності. Про національну свідомість, національну ідентич-ність починають говорити тоді, коли для соціуму важливо визначити свою єдність, свій історичний характер, свої традиції. Національна школа немислима без націо-нального вчителя, педагога. Педагог – основна постать національно-культурного відродження України. Сучасний педагог повинен втілювати типові якості рідного народу: національних характер, національну свідомість, національну філософію, національну етику та етикет. З пробудження наці-ональної самосвідомості та гідності вчителя, з поглиблення знань з історії рідного краю, фольк-лору, літератури, мистецтва, бездоганного знання української мови, її культурно-історичних функ-цій – ось з чого слід починати сьогоднішнє відро-дження національної системи виховання. Успіх реалізації програми національного виховання в Україні буде значною мірою залежати від того, як педагог зуміє перебудувати свої взаємовідносини в навчально-виховному процесі на основі співро-бітництва і співдружності, творчого мислення і педагогічного пошуку, розуміння особистості ди-тини. Аналіз шкільної практики з національного виховання свідчить про те, що помітна тенденція поліпшення роботи вчителів початкових класів. Вивчено досвід роботи вчителів початкових кла-сів м. Миколаєва та Миколаївської області. Все більше вчителів звертаються до засобів народної 

педагогіки у національно-патріотичному вихо-ванні здобувачів початкової освіти. До них можна віднести вивчення історії України, витоки духов-ності свого народу, героїки минулого, мистецьких традицій та ремесел дідів та прадідів, український фольклор, народний календар, національну сим-воліку, родинно-побутову культуру. Підготовка здобувачів освіти до національно виховання в початковій школі – це організація навчально-виховного процесу, що створює умови для виявлення і формування творчої індивідуаль-ності особистості майбутнього вчителя початко-вих класів; набуття ним необхідного мінімуму знань та умінь для успішного результату майбут-ньої виховної діяльності національної спрямова-ності.  З метою з’ясування готовності студентів до національного виховання здобувачів початкової освіти нами було запропоновано анкетування студентів випускних курсів педагогічних факуль-тетів. В анкетуванні взяли участь 210 студентів випускних курсів факультету дошкільної та поча-ткової освіти Миколаївського національного уні-верситету імені В. О. Сухомлинського. Проаналізу-ємо одержані відповіді студентів на запитання анкети. Так, на перше запитання анкети: «Що Ви ро-зумієте під поняттям «національне виховання», відповіді студентів були такими: «це система пог-лядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звича-їв» (26%); «це робота, спрямована на формування національної свідомості» (22%);«це любов до рід-ної землі, народу, родини» (18%); «це виховання на звичаях українського народу» (16%); «це духо-вне надбання українського народу» (8%); «це ви-ховання патріотичних почуттів» (6%); відсутність відповіді було зафіксовано в 4% студентів. На друге запитання анкети: «Чим відрізня-ються поняття «національне виховання», «народне виховання», «громадянське виховання» було одержано відповіді: «національне вихован-ня – це виховання на традиціях українського на-роду» (45%); «це виховання патріотичних почут-тів» (32%); «це формування національної свідомо-сті» (23%); «національне виховання – це вихован-ня в родині» (54%); «це передача духовного багат-ства народу» (46%); «громадянське виховання – це виховання поваги до державної символіки, за-конодавства України, Конституції» (54%); «це ви-ховання свідомого громадянина» (36%); «не змог-ли відповісти» (10%). На запитання анкети «В яких державних до-кументах йдеться про національне вихован-ня?»одержали такі відповіді: «Закон України «Про освіту» (22%); «Постанови Міністерства осві-ти» (12%); не змогли відповісти 66%. 
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На наступне запитання анкети «Які програм-но-методичні документи для ЗОШ і зокрема поча-ткової школи визначають сутність і зміст націона-льного виховання?» відповіді були такими: «Програма для початкових класів» (56%), «Основи національного виховання» (6%), «Почат-кова школа» (10%); не відповіли – 28% студентів. Щодо запитання «Які навчальні дисципліни ВНЗ готують майбутніх вчителів до національно-го виховання?» відповіді були такими: «Методика виховної роботи» (42%); «Основи професійної майстерності вчителя початкових класів» (28%); не відповіли 30%. Щодо обізнаності студентів з концепцій наці-онального виховання з’ясувалось, що обізнані тільки 8%; не змогли відповісти – 92% студентів. Щодо останнього запитання, то воно вимага-ло дати пропозиції щодо поліпшення підготовки студентів педагогічного факультету до націо-нального виховання учнів. Студенти випускних курсів відповіли: «збільшити кількість годин в університеті на вивчення теорії і методики націо-нального виховання в роботі з молодшими шко-лярами» (24%); «ввести додаткові спецсемінари, спрямовані на поглиблення вивчення теорії наці-онального виховання» (20%); «надавати студен-там під час педагогічної практики більше можли-востей для спілкування з дітьми» (26%), «практикувати активні форми роботи з націона-льного виховання молодших школярів» (12%); «створювати навчальні комплекси «університет – базові школи» з метою створення умов для прохо-дження педагогічної практики студентів педаго-гічних факультетів» (18%). Як з’ясувалося, сту-денти не обізнані з державними і методичними документами з національного виховання учнів, не ознайомлені з концепціями національного, грома-дянського, патріотичного виховання молоді. Нами було запропоновано студентам-випускникам картки самооцінки щодо а) ставлен-ня майбутніх учителів до національного вихован-ня (див. табл. 1.1) та впевненості студентів у своїй готовності до національного виховання учнів (див. табл. 1.2). 

Як засвідчує таблиця, 82% студентів-випускників переконані в необхідності здійснен-ня національного виховання у початковій школі, 18% – з них не мають чіткої позиції, у них вияви-

лось індиферентне ставлення. Студентів з негати-вним ставленням не було виявлено.  

Як засвідчує таблиця, тільки 4% студентів висловили переконаність до національного вихо-вання учнів, ще 20% – уважаються, що готові до цієї роботи. 70% майбутніх учителів виявили сум-нів щодо повної готовності до здійснення націо-нального виховання у школі, а 6% респондентів оцінили свою готовність негативно.  Отже слід пам’ятати про те, що молоді вчите-лі та студенти в своїх пропозиціях, дискусіях іноді висловлюють дуже влучні та цільні думки, які треба враховувати та підтримувати, які збагачу-ють навіть досвіченого вчителя та викладача. Проведений нами порівняльний аналіз про-грам на півдні і на заході України за дисципліна-ми педагогічного циклу засвідчив, що їх зміст сут-тєво відрізняється. Так, у програмах педагогічних дисциплін педагогічних факультетів півдня Укра-їни не закладено повною мірою формування прое-ктивних умінь щодо здійснення національного виховання в початковій школі. Взагалі питання організації та планування національного вихо-вання в початковій школі недостатньо висвітлю-ється у програмах вищих педагогічних навчаль-них закладів півдня України, що потребує більш глибокого дослідження даної проблеми, пошуку шляхів для більш ефективної підготовки майбут-ніх фахівців початкової школи до національного виховання учнів. 
Висновки і перспективи досліджень. Ви-вчення реального стану готовності вчителів і сту-дентів до здійснення національного виховання дозволили виявити низку труднощів. З-поміж них: наявність розриву між теорією і практикою вихо-вання, що призводить до руйнування традиційних механізмів моральності; девальвація загально-людських цінностей, нездоровий вплив засобів масової інформації на особистість молодшого шко-ляра; недостатній зв’язок з батьками, громадськи-ми організаціями, позашкільними навчальними закладами; недостатнє забезпечення вчителів не-обхідними методичними посібниками, сучасною літературою; методична непідготовленість  
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Характер ставлення Відповіді  студентів (%) має суттєве значення позитивне 82 не маю чіткої позиції індиферентне 18 не обов’язково негативне – 

Таблиця 1.1 – Ставлення до національного вихо-
вання студентів-випускників 

Таблиця 1.2 – Ступінь упевненості студентів у 
своїй готовності до здійснення національного ви-
ховання у початковій школі (%) №  п/п Варіанти відповідей Кількість  студентів (%) 1 Переконаний, що готовий 4 2 Вважаю, що готовий 20 3 Є сумніви щодо певної готовності 70 4 Впевнений, що не підготовлений 6 
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учителів до здійснення національного виховання в початковій школі. На сучасному етапі розвитку освіти важливе місце посідає процес національно-патріотичного виховання, метою якого є формування педагога нового типу, що зумовлюється потребою сучасно-го суспільства у формуванні високого рівня націо-

нальної свідомості, яка є серцевиною української національної ідеї. Адже лише національно свідома особистість готова так жити, працювати і бороти-ся, щоб мати право з гордістю повторити слова Т. Г. Шевченка: «Історія мого життя є частиною історії моєї Батьківщини».   
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Светлана Паршук. Подготовка будущих учителей к формированию националього сознания у 

соискателей начального образования  
В статье рассматриваются основные компоненты национального сознания индивида и проанали-

зировано подготовку будущих учителей начальной школы к национальному воспитанию учащихся. На-
циональное воспитание предусматривает глубокое понимание своей национальной идентичности как 
основы отношения и уважения к различным культурным проявлениям других народов и национально-
стей. Именно поэтому учитель начальной школы должен быть образцом культуры для своих учеников, 
а проблема формирования национального сознания у будущих учителей начальной школы всегда будет 
актуальной в подготовке специалистов начального образования. 

Ключевые  слова :  компетентность, культурная грамотность, национальное сознание, идентич-
ность. 

 
Svitlana Parshuk. Preparing future teachers to shape the national consciousness of primary school 

students 
In modern conditions it becomes necessary to strengthen the role of culture-education, arises a new ideal of 

human of culture, which possesses the general cultural competence, which determines its vitality, ability to navi-
gate in different areas of social and professional life, harmonizes inner world and its relationship with society. The 
concept of New Ukrainian School provides studying basic competences, which every individual needs for personal 
realization, inner development, being active citizen, for social inclusion and employment. These competences are 
able to provide personal realization and life success throughout life. One of the ten basic competencies is knowl-
edge and self-expressions in culture – the ability to understand art, to form own artistic tastes, independently ex-
press ideas, experience and feelings  

A study of the real state of readiness of teachers and students for national education made it possible to iden-
tify a number of works. Among them: the existence of a gap between the theory and practice of education, which 
leads to the destruction of traditional mechanisms of morality; the devaluation of human values, the unhealthy 
influence of the media on the personality of the younger schoolboy; insufficient communication with parents, pub-
lic organizations, post-school educational institutions; insufficient provision of teachers with necessary teaching 
aids, modern literature; methodological unpreparedness of teachers for the implementation of national education 
in primary schools. 

At the current stage of education development, the process of nationalpatriotic education plays an important 
role, with the aim of educating a teacher of a new type, which is due to the need of a modern society in the forma-
tion of a high level of national consciousness, which is the heart of the Ukrainian of a national idea. After all, only 
a nationally conscious person is ready to live, work and fight in such a way to have the right to repeat with pride 
the words of T.G.Shevchenko: "The history of my life is a part of the history of my Motherland". 

Keywords: competence, general cultural literacy, general cultural competence. 
 



143 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

DOI: 10.33310/2518-7813-2019-67-4-143-148 
УДК37.016:811.161.2 

Людмила  ПОПОВА  
кандидат педагогічних наук, доцент,  

старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури  
Інституту педагогіки НАПН України,  

м. Київ, Україна е-mail: pl09122003@gmail.com 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
У статті виокремлено й розкрито такі особливості організації самостійної роботи з української 

мови учнів ліцею: активне застосування хмарних сховищ (Google Drive, OneDrive та ін.) у проєктній дія-
льності здобувачів освіти; зміна ситуації використання навчального тексту; застосування довідкових 
медіаресурсів як ефективного засобу навчання української мови. Виділено переваги хмарних сховищ під 
час проєктної діяльності учнів (можливість чітко й послідовно структурувати зміст розробленого 
освітнього ресурсу; зручна організація групової та індивідуальної проєктної діяльності; створення оп-
тимальних умов для вдосконалення вмінь старшокласників працювати з довідковою літературою то-
що; забезпечення систематичного дистанційного контролю за навчально-пізнавальною діяльністю). 
Наголошено на доцільності зміни ситуації застосування навчального тексту завдяки використанню 
методу «перевернутий клас» («flipped classroom») і запропоновано розширити етап сприймання і розу-
міння завданнями, що передбачатимуть інтерпретування інформації, її доповнення і трансформацію. 
Доведено доцільність ознайомлення учнів із можливостями довідкових медіаресурсів під час самостій-
ної роботи з української мови. 

Ключові  слова :  самостійна діяльність, самостійна робота, хмарні сховища, навчальний текст, 
медіаресурси. 

Людмила ПОПОВА  Особливості організації самостійної роботи учнів ліцею з української мови 

Випускники закладів освіти опиняються в таких умовах, за яких потрібно самостійно прий-мати рішення, спираючись на власні знання, умін-ня й досвід, керуючись системою цінностей та мотивів. Від цього щоденного вибору залежатиме не тільки їхнє життя, а й розвиток і поступ сус-пільства загалом. Тому стимулювати здобувачів освіти до саморозвитку, спонукати їх до самоосві-ти й самовдосконалення, свідомого професійного самовизначення потрібно ще в освітньому закла-ді, адже саме тут «формується особистість, її гро-мадянська позиція та моральні якості. Тут вирі-шується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя» [6, 5].  Учені пов’язують саморозвиток, самоосвіту, самовдосконалення із самостійністю, сутність якої полягає в тому, що «людина сама визначає свої вчинки, орієнтуючись при цьому не на тиск із боку оточення, не на випадкові впливи, а зважаю-чи на власні переконання, знання і уявлення про те, як слід діяти у тих чи інших ситуаціях» [7, 27]. З огляду на це можемо припустити, що несформо-ваність самостійності в судженнях, поглядах, ви-борі може негативно вплинути на соціальну адап-тацію особистості, спричинити її невпевненість у прийнятті виважених і ситуативно доцільних рі-шень та ін. Проблема організації самостійної діяльності суб’єктів освітнього процесу загалом і їхньої само-стійної роботи зокрема тривалий час перебуває в 

епіцентрі наукових досліджень українських та закордонних учених. Привернемо увагу до окре-мих із них. Так, на основі ґрунтовного досліджен-ня поняття «самостійність» М. Савчин доходить висновку, що «на предметному рівні головним інструментом набуття учнями самостійності, са-мостійної навчальної діяльності є самостійна ро-бота» [10, 331] і що поняття «самостійність» і «самостійна робота» є тісно пов’язаними, хоча сутність їх різна. Самостійна робота є результа-том самостійності, а не властивістю особистості [10, 331]. Отже, авторка розмежовує поняття «самостійність», «самостійна навчальна діяль-ність» і «самостійна робота», уточнює, конкрети-зує й деталізує сутністьїх. Таку думку простежує-мо й у працях інших учених.  Зокрема, О. Малихін переконливо доводить нетотожність понять «самостійна навчальна ді-яльність» і «самостійна робота»: самостійна робо-та не є самостійною діяльністю того, хто навчаєть-ся, щодо засвоєння навчального матеріалу, а є осо-бливою системою умов навчання, які організовує викладач, і є, отже, аспектом його діяльності; само-стійна робота є її (самостійної навчальної діяль-
ності ‒ Л. П.) основною формою організації [5, 5]. Суголосність із наведеними твердженнями спосте-рігаємо у висновках В. Полякової. Дослідниця розг-лядає самостійну роботу як ієрархічно підпорядко-ваний дидактичний феномен щодо самостійної навчальної діяльності, її основну організаційну 
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форму; своєрідний різновид пізнавальної діяль-ності або активності суб’єктів навчання [31]. От-же, спираючись на висловлене, трактуємо самос-тійну роботу як одну із форм реалізації самостій-ної діяльності. Переконливості нашим міркуванням щодо нетотожності понять «самостійна робота» і «самостійна діяльність» надає аналіз лексикогра-фічних видань. У Словнику української мови пода-но таке тлумачення слів: діяльність «1. Засто-сування своєї праці до чого-небудь. // Праця, дії людей у якій-небудь галузі. 3. Виявлення сили, енергії чого-небудь» [ , 311]; робота «1. Дія за зна-ченням робити 1‒3, 7, 8. 2. Чиєсь виконання чого-небудь, чийсь труд. 3. тільки мн., з означ. Та чи інша діяльність щодо виготовлення, створення, обробки чого-небудь. 4. Коло занять, обов’язків, те, чим зайнятий хто-небудь; справа, діло.6. Те, що підлягає виконанню, здійсненню» [587] (подаємо 
лише ті варіанти тлумачення, що безпосередньо 
стосуються ключового поняття нашого дослі-
дження ‒ Л. П.). Отже, робота є конкретним видом певної діяльності. І якщо розглядати самостійну діяльність як неодмінний складник освітнього процесу, то самостійна робота є певною формою її реалізації.  Аналіз праць З. Бакум, Т. Грубої, С. Карамана, О. Кучерук, І. Нагрибельної та інших учених-лінгводидактиків дав змогу виявити неоднознач-не трактування терміносполуки «самостійна ро-бота з української мови». Не вдаючись до дискусії, у своєму дослідженні як базову застосовуватиме-мо дефініцію поняття, яку сформулювали автори Словника-довідника з української лінгводидакти-ки: «різноманітні види колективної або індивіду-альної діяльності школярів, яку вони здійснюють на уроках і в позаурочний час за завданнями вчи-теля, під його керівництвом, але без його безпосе-редньої участі; розглядається як вищий тип на-вчальної діяльності, що потребує від учня достат-нього рівня самосвідомості, рефлексійності, само-дисципліни, відповідальності, що задовольняє процес самовдосконалення та саморозуміння» [13, с. 223].  Особливу увагу привертає організація самос-тійної роботи з української мови в 10‒11 класах ліцею, оскільки, по-перше, це період профільного навчання, а отже підготовки до подальшого здо-бування освіти у виші, де самостійна робота пере-важає над аудиторною. Тому припускаємо, що сформовані навички самоосвіти й саморозвитку стануть запорукою успішного й продуктивного навчання в закладі вищої освіти. По-друге, це є вимогою змісту чинної програми з української мови в контексті формування ключових компете-нтностей, зокрема інформаційно-комунікаційної 

та вміння вчитися протягом життя [9, 9]. По-третє, ефективність самостійної роботи учнів без-посередньо залежить від рівня їхньої відповідаль-ності й організованості, набутого досвіду самона-вчання, що зрештою дасть їм змогу вибудувати власну освітню траєкторію.  З огляду на зазначене вважаємо, що окремого дослідження потребує розгляд особливостей ор-ганізації вчителем-словесником системної й сис-тематичної, послідовної й методично правильної самостійної роботи старшокласників, успішність якої «залежить від зацікавленості учнів у самос-тійному розв’язанні теоретичних і практичних проблем, від розуміння цілей, змісту й цінності навчальних дій» [3, 73].  
Мета статті – виокремити й розкрити особ-ливості організації самостійної роботи учнів ліце-юз української мови. Розглядаючи самостійну пізнавальну діяль-ність учнів, А. Солодовник і В. Шарко визначили три основоположні її ідеї: учень повинен викону-вати роботу сам, без участі вчителя,самостійно здійснювати мисленнєві операції, самостійно орі-єнтуватися в навчальному матеріалі, час виконан-ня роботи суворо не регламентований, учневі на-дається свобода вибору змісту і способів виконан-ня завдання [15, 11].  Екстраполюючи зазначене в площину нашого дослідження, припускаємо, що здобувач освіти під час виконання самостійної роботи в позаурочний час має виявляти самостійність і сформованість уміння планувати свій час (основи тайм-менеджменту). Водночас учитель, складаючи за-вдання для самостійного роботи, має забезпечити однозначність формулювання їх, диференційова-ний характер, можливість формування/удосконалення вмінь учнів шукати, узагальнюва-ти, систематизувати інформацію й продукувати висловлення в результаті здійснених мисленнє-вих операцій тощо. Зазначене спонукає нас до ви-окремлення таких особливостей організації само-стійної роботи з української мови: активне засто-сування хмарних сховищ (Dropbox, Google Drive, OneDrive та ін.) у проєктній діяльності учнів; змі-на ситуації використання навчального тексту; застосування довідкових медіаресурсів як ефек-тивного засобу навчання української мови. Розг-лянемо їх більш докладніше. Ефективність застосування хмарних техноло-гій під час організації освітнього процесу доведе-на українськими науковцями і вчителями-предметниками (Т. Вакалюк, Н. Житеньовою, І. Івановим, Н. Керносенко, Г. Корицькою, С. Литвиновою та ін.). Слушною вважаємо думку Г. Корицької про те, що «упровадження хмарних технологій забезпечує мобільність, гнучкість,  
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відкритість, адаптивність навчально-виховного процесу та впливає на певні компоненти мето-дичної системи навчання (цілі, зміст, методи, за-соби, форми). Зорієнтованість хмарних техноло-гій на відкритий доступ сприяє співпраці суб’єктів навчально-виховного процесу: планування та реа-лізація різних видів діяльності; створення комуні-каційного середовища; спільна розробка елект-ронного контенту; участь у проектах тощо» [2]. На наш погляд, ефективним під час організації проє-ктної діяльності учнів буде застосування Google Drive і OneDrive. С. Литвинова схарактеризувала останній так: «безкоштовне он-лайнове сховище (особисте або корпоративне), яке надається ра-зом з обліковим записом Microsoft. Службу One-Drive можна використовувати для зберігання різ-номанітних документів, відеофрагментів, фотог-рафій та інших файлів у хмарі, надавати до них спільний доступ колегам, однокласникам і навіть співпрацювати над вмістом з іншими користува-чами» [4, 16]. Подібні можливості має і Google Drive.  Спираючись на описаний у наукових публіка-ціях досвід використання Google Drive і OneDrive, виокремимо такі перевагиїх під час проєктної ді-яльності учнів: можливість чітко й послідовно 
структурувати зміст розробленого освітнього 
ресурсу (рекомендації вчителя, довідкова інфор-мація, прогнозований результат виконання проє-кту, алгоритм дій учасників, критерії оцінювання та ін.); зручна організація групової та індивідуаль-
ної проєктної діяльності (по-перше, створення окремої папки для кожного проєкту із вільним доступом тільки певної групи учнів (колективний проєкт) або окремого учня (індивідуальний про-єкт) і вчителя забезпечує додержання принципу приватності – важливого для підліткового віку;  по-друге, учні дистанційно можуть вносити певні зміни в підготовлений матеріал; по-третє, забез-печення самоконтролю і взаємоконтролю проєкт-ної діяльності); створення відповідних умов для 
вдосконалення вмінь старшокласників працювати з довідковою літературою, самостійно здійснюва-ти пошук потрібної інформації, для накопичення ними досвіду організації власної освітньої й дослі-дницької діяльності, розвитку здатності прогно-зувати її результат; забезпечення систематичного 
дистанційного контролю за навчально-пізна-
вальною діяльністю, оскільки вчитель «може сте-жити за успіхами і труднощами роботи кожного учня. Це дає змогу контролювати весь освітній процес: від ведення заміток до розв’язання проб-лем і досягнення результатів» [1, 128]. На наш погляд, така організація самостійної роботи повинна мати системний характер і в май-бутньому виконання учнями проєкту може замі-

нити епізодичні домашні завдання, більшість із яких передбачає відпрацювання певних умінь і навичок та оцінювання їх. Натомість у контексті компетентнісного підходу під час оцінювання виконаного старшокласниками проєкту вчитель української мови та літератури має змогу перейти від оцінювання «окремих, ізольованих умінь до інтегрованої та міждисциплінарної оцінки; впро-вадження діяльнісних методів (у формі проектів, ділових ігор); використання завдань із певним контекстом (зміст завдань має бути пов’язаний з реальними проблемами); впровадження систем, орієнтованих на індивідуальні норми (у кожної людини свій рівень компетентності); поєднання оцінки індивідуальних умінь з оцінкою умінь пра-цювати в групі». Одним із ефективних засобів навчання є нав-чальний текст. Для учнів 5‒9 класів він здебіль-шого є джерелом нової інформації, водночас під час застосування в 10‒11 класах його можливості змінюються ‒ вміщена в тексті інформація повин-на деталізувати вже засвоєне з української мови, розкривати нові аспекти відомого, спонукати до узагальнень і систематизації. Отже, має змінитися функція застосування тексту в процесі навчання української мови з інформаційно-репрезен-тативної на когнітивно-спонукальну, оскільки знання вже не є самоціллю, а стають засобом до-сягнення певної мети. Добираючи або складаючи навчальний текст, учитель має брати до уваги кілька критеріїв: новизну інформації, можливість прогнозування ситуацій, у яких її варто викорис-тати, оптимальне насичення новими лексичними одиницями,жанрово-стильову різноманітність і водночас спільну тематику текстів, тобто інфор-маційне взаємодоповнення тощо.  У 10‒11 класах доцільно, на наш погляд, змі-нити й ситуацію застосування такого тексту ‒ використати модель змішаного навчання «перевернутий клас», що передбачає ознайомлен-ня учнів із теоретичним матеріалом самостійно вдома. Це дає змогу вивільнити час для практич-ного застосування опрацьованого на уроці. Реко-мендуємо розширити етап сприймання і розумін-ня завданнями, що передбачатимуть інтерпрету-вання інформації, її доповнення і трансформацію. Наприклад, можна запропонувати десятикласни-кам вдома переглянути підготовлену вчителем відеолекцію про лексичні норми, доповнити її відомостями, яких, на їхню думку, бракує, сформу-лювати за її змістом проблемні запитання, зміни-ти спосіб викладу інформації. Зауважимо, що важ-ливо не обмежувати учнів способами подання сприйнятого: це може бути презентація, таблиця, конспект, карта пам’яті, колаж, хмара тегів (слів) тощо. Під час уроку вони мають обговорити  
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самостійно опановану інформацію, акцентуючи увагу на тих аспектах, які в лекції було розкрито не повною мірою, наприклад, зосередитися на аналізі лексики за походженням, дослідити її роль у художніх і публіцистичних текстах тощо. Окремої уваги на уроках української мови в 10‒11 класах ліцею заслуговує застосування дові-дкових медіаресурсів. Зазначимо, що не завжди учні мають змогу скористатися електронними словниками й довідковою літературою під час уроку через обмежений доступ до інтернету. Крім того, певний час займатиме і пошук інформації та її відбір відповідно до навчального завдання. То-му ознайомлення з можливостями медіаресурсів доцільно передбачити у процесі самостійної робо-ти. Наприклад, можна запропонувати десятиклас-никам під час опрацювання тем «Основні типи словників. Довідкові медіаресурси» такі завдання: 1) створити відеопрезентацію словника; 2) скла-сти порівняльну таблицю словникових статей різних словників синонімів; 3) підготувати текст рекомендаційного характеру «Скористайся слов-ником ‒ і…»; 4) скласти огляд довідкових медіаре-сурсів з культури мовлення; 5) написати анотацію 

до словника термінів (за вибраним профілем); 6) записати лайфхаки з культури мовлення для однокласників тощо. Розмістити виконані завдан-ня учні можуть у Google Drive і OneDrive, створив-ши папки й надавши до них спільний доступ од-нокласникам і вчителеві для оцінювання підгото-вленого творчого продукту. Отже, урахування виокремлених і розкритих особливостей організації самостійної роботи уч-нів ліцею з української мови сприятиме ефектив-ному розвиткові у старшокласників відповідаль-ності й організованості, набуттю ними досвіду самонавчання. Активне застосування хмарних сховищ, зміна ситуації використання тексту, озна-йомлення учнів із можливостями довідкових ме-діаресурсів для самоосвіти й саморозвитку умож-ливлять взаємопов’язане формування предметної і ключових компетентностей старшокласників, стимулюватимуть їхню самостійну навчально-пізнавальну діяльність. Перспективним напря-мом наших досліджень стане визначення особли-востей здійснення контролю за самостійною ро-ботою учнів ліцею.  
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Людмила Попова. Особенности организации самостоятельной работы учащихся лицея по 

украинскому языку 
В статье выделены и раскрыты такие особенности организации самостоятельной работы по ук-

раинскому языку учащихся лицея: активное применение облачных хранилищ (Google Drive, OneDrive и др.) 
в проектной деятельности учащихся; изменение ситуации использования учебного текста; применение 
медиаресурсов как эффективного средства обучения украинскому языку. Выделено преимущества об-
лачных хранилищ при проектной деятельности учащихся (возможность четко и последовательно 
структурировать содержание разработанного образовательного ресурса; удобная организация группо-
вой и индивидуальной проектной деятельности; создание соответствующих условий для совершенст-
вования умений старшеклассников работать со справочной литературой и т.д.). Отмечено целесооб-
разность изменения ситуации применения учебного текста, благодаря использованию метода 
«перевернутый класс» («flipped classroom»), и предложено расширить этап восприятия и понимания 
заданиями, предусматривающими интерпретацию информации, ее дополнение и трансформацию. До-
казана целесообразность ознакомление учащихся с возможностями медиаресурсов во время самостоя-
тельной работы по украинскому языку. 

Ключевые  слова :  самостоятельная деятельность, самостоятельная работа, облачные храни-
лища, учебный текст, медиаресурсы. 
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Lyudmila Popova. Distinctive features of independent work organization at Ukrainian language 
lessons forthe Lyceum students 

The article identifies and reveals such peculiarities of independent work organization at Ukrainian language 
lessons for the Lyceum students: the active usage of cloud storage (Google Drive, OneDrive, etc.) in the student’s 
project activities; changing the situation of using the educational text; the usage of reference media resources as 
an effective means of teaching the Ukrainian language. The advantages of cloud storage for the project activities 
of students are highlighted (the ability to clearly and consistently structure the content of the developed educa-
tional resource; convenient organization of group and individual project activities, the creation of appropriate 
conditions for improving the skills of high school students to work with reference books, etc., providing systematic 
remote monitoring of educational cognitive activity). The expediency to change the situation using the educa-
tional text with the help of “flipped classroom” method is noted, and it is proposed to expand the stage of percep-
tion and understanding by tasks, providing the interpretation of information, its addition and transformation. It is 
emphasized that the function of applying the text in teaching the Ukrainian language should be changed from 
informational-representative to cognitively-stimulating, since knowledge becomes a means of achieving a certain 
goal but not as an end in itself. The expediency of familiarizing students with the possibilities of media resources 
during independent work in the Ukrainian language has been proved. The author comes to the conclusion that 
taking into account the distinguished and disclosed features of independent work organization at Ukrainian lan-
guage lessons for the Lyceum students will contribute to the effective development of sense of responsibility and 
organization among senior pupils, the acquisition of self-learning experience. The active use of cloud storage, 
changing the situation of text usage, familiarizing students with the possibilities of media resources for self-
education and self-development will create interconnected formation of subject and key competencies of students, 
stimulate their independent educational and cognitive activities. 

Key  words :  independent activity, independent work, cloud storage, educational text, media resources. 
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КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  

У СИСТЕМІ УРОКІВ В ПЕДАГОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ 
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Переорієнтація шкільного навчання з інформаційно-репродуктивного процесу на творчий розвиток 
особистості учня, формування в нього основних здатностей-компетенцій потребують зміни підходів до 
оцінювання навчальних досягнень школярів, яке «має ґрунтуватися на позитивному принципі, що перед-
усім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач». Оцінка лише тоді стає сти-
мулом, який спонукає до активної розумової праці, коли взаємини між учителем і учнем побудовані на 
взаємному довір’ї і доброзичливості. 

Оцінювати знання – це насамперед уміти підмічати успіхи в навчанні, а для цього вчитель поклика-
ний знайти правильний підхід до кожного учня, берегти вогник його допитливості, жадоби до знань. 

Ключові  слова :  навчання, розвиток, оцінка, оцінювання, індивідуальний підхід, мотивація, готов-
ність до навчальної діяльності, гуманізація освіти, розвиток творчості школяра, самоконтроль, само-
виховання, самооцінка.  

Любов ПРОДАН · Контроль і оцінювання навчальної діяльності учнів  у системі уроків в педагогічній концепції В.О.Сухомлинського 

Постановка проблеми. Гуманізація, демокра-тизація освіти, переорієнтація шкільного навчан-ня з інформаційно-репродуктивного процесу на творчий розвиток особистості учня, формування в нього основних здатностей-компетенцій потре-бують зміни підходів до оцінювання навчальних досягнень школярів, яке «має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач». Оцінка лише тоді стає стимулом, який спонукає до активної розумової праці, коли взаємини між учителем і учнем побудовані на вза-ємному довір’ї і доброзичливості. Аналіз наукових досліджень і публікацій. До питання оцінювання зверталися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Зокрема, розвиток внутріш-ніх мотивів пов’язаний із формуванням навчаль-них дій контролю й оцінки, які є складовими на-вчальної діяльності, вивчали Д. Ельконін, В. Да-видов, Г. Цукерман; критерії та норми оцінювання на загальнопедагогічному рівні – А. Алексюк, Н. Буринська, О. Ляшенко, С. Сухорський, М. Ярма-ченко; принципи оцінювання та вимоги до його здійснення – Ю. Бабанський, Є. Перовський, Г. Щу-кіна; зміст функцій і завдання оцінювання – Ш. Амонашвілі, К. Делікатний, О. Локшина, В. Они-щук, В. Полонський, О. Савченко, В. Сухомлинсь-кий; оцінку як засіб мотивації навчальної діяль-ності учнів розглядали Б. Ананьєва, О. Богданова, Л. Занкова, І. Лернер, О. Савченко, І. Якиманська. Незважаючи на дослідження різних аспектів, у цілому проблема оцінювання залишається не 

достатньо вивченою, зокрема у зв`язку з розвит-ком особистості, індивідуалізацією та диференці-ацією навчального процесу. Зважаючи на це, ме-тою нашої статті є обґрунтування проблеми оці-нювання як однієї з основних складових навчаль-ної діяльності та розвитку особистості, акценту-вання уваги на системному та глибинному аналізі цього явища в педагогічній теорії. Виклад основного матеріалу. Система оціню-вання навчальних досягнень учнів викликала ак-тивне обговорення, широкі дискусії серед педаго-гів-практиків, науковців-теоретиків, у широких колах батьків і громадськості. І це зрозуміло, оскільки йдеться про дітей – сучасне і майбутнє нашої держави. Тому актуальним є розгляд ідей, думок, підходів, поглядів і практичного досвіду В.О. Сухомлинського, який багато працював над цією актуальною проблемою і зробив цінний вне-сок у її науково-практичне розв’язання. Особливого значення В.О. Сухомлинський надавав проблемі відповідності перевірки знань навчально-виховній меті уроку. Вивчення досвіду багатьох учителів з різних шкіл переконало вче-ного в тому, що найхарактерніші труднощі в ме-тодиці проведення уроку (наприклад, раціональ-не витрачання часу, співвідношення різних струк-турних частин уроку) виникають через невміння вчителя правильно проводити перевірку та облік знань, узгоджувати їх з навчально-виховною ме-тою уроку. Щодо цього в одній зі статей Василь Олександрович зауважує: «Опитування учнів у деяких учителів стає самоціллю і проводиться 
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тільки для оцінок, незалежно від матеріалу й ці-льового спрямування уроку. Існує навіть певна шаблонна форма опитування: на початку уроку викликаються один за одним кілька учнів, які пе-реказують відповідний розділ підручника, причо-му і граматичне правило, і суть історичної події, і закон фізики повторюються однаково. Таке опи-тування є марним витрачанням часу і, що особли-во шкідливо, веде до вихолощування ідейного змісту предмета, до утвердження в свідомості уч-нів погляду на науку як на суму певних «порцій» знань, що їх треба заучити» [1, 11]. В. О. Сухомлинський зазначав, що важливою вимогою до організації навчального процесу є необхідність усвідомлення дітьми мети навчання, так як воно є найважливішими стимулом навча-льної діяльності учнів. Педагог вважав, що оцінка, будучи невід’ємною частиною процесу навчання, є завершальним етапом роботи, винагородою за роботу. Він радив вчителям починати з вистав-лення відмінних оцінок і не поспішати заносити в журнал незадовільні оцінки учням, які з тих або інших причин не встигли засвоїти навчальний предмет. Аналізуючи опитування та інші форми пере-вірки знань у тісному зв’язку із змістом програм-ного матеріалу, перевіряючи доцільність застосу-вання кращими викладачами ряду методичних засобів, В.О. Сухомлинський зробив висновок, що і зміст запитань, які ставляться під час перевірки знань, і сам спосіб перевірки, і питома вага часу, що виділяється для контролю, – все це має насам-перед визначатися навчально-виховною метою предмета в цілому і його окремих тематичних ро-зділів зокрема.  Одним із найсерйозніших недоліків обліку знань В.О. Сухомлинський вважав те, що у своїх відповідях учні здебільшого відтворюють на-вчальний матеріал, який має лише осмислювати-ся для кращого розуміння суті фактів і явищ, а не для заучування і відтворення. Опитування з де-яких гуманітарних предметів у жодному разі не повинне спрямовуватися на відтворення учнями матеріалу в такому порядку, в якому він поясню-ється і викладається. Василь Олександрович стве-рджує, що у доцільному визначенні форми вияв-лення знань, доборі відповідних запитань вели-кою мірою проявляється педагогічна майстер-ність вчителя [3, 112]. На етапі перевірки виконання учнями домаш-нього завдання з метою оцінювання та закріплен-ня їхніх навчальних досягнень особливо має вра-ховуватися закономірність: чим більше методи роботи обумовлюються навчально-виховною ме-тою уроку, тим більше урізноманітнюється його структура і тим чіткіше узгоджується кожний 

етап зі змістом навчального матеріалу. Знає учень тоді, коли уміє застосовувати знання. Сам процес навчання – це неперервний процес застосування знань, які стають знаряддям, засобом для оволо-діння знаннями новими. Велику увагу В.О. Сухомлинський приділяв самостійному вивченню учнями під керівництвом учителя конкретних фактів, явищ, предметів як стимулові їхньої активної розумової діяльності. На думку Василя Олександровича, саме таке ви-вчення має бути органічною складовою оволодін-ня новими знаннями і способами діяльності. За такої умови узагальнення, висновки, закономір-ності, які потрібно розглянути й розкрити на уро-ці, випливають із взаємозв’язків між конкретни-ми предметами, фактами, явищами навколишньо-го світу. У цьому контексті вчений відводить важ-ливу роль наочності, що має не лише використо-вуватися для показу і створення відповідного уяв-лення, а й бути для школярів інструментом, засо-бом, об’єктом самостійного вивчення. Тому відсу-тність на уроці необхідної наочності вчений нази-ває великим недоліком, він нерідко рекомендував виготовляти її власноруч, оскільки за її відсутнос-ті виклад навчального матеріалу стає схоластич-ним. А в деяких випадках Василь Олександрович однозначно стверджував: «Неприпустимо, щоб 
урок, на якому відбувається систематизація ма-
теріалу, проводився без унаочнення» [4, 61]. Результати навчально-пізнавальної діяльнос-ті учнів В.О. Сухомлинський ставить у безпосеред-ню залежність від того, наскільки глибоко вчитель проаналізував зміст уроку. Про будь-який урок, на думку вченого, завжди можна зробити такий уза-гальнений висновок: якщо вчитель під час підго-товки до уроку й під час його проведення керував-ся принципами дидактики, то він правильно оби-рає методи, форми навчання і досягає успіхів; як-що ж забував про принципи дидактики, то уроки є неповноцінними. Так, один з оглядів уроків, які Василь Олександрович періодично робив на засі-данні педагогічної ради Павлиської середньої шко-ли, він присвятив саме питанню, як у процесі під-готовки до уроку й на самому занятті вчителі до-тримувалися принципів дидактики. Забезпечення, зокрема, принципу наступності в навчанні В.О. Сухомлинський називає одним з найголовні-ших шляхів попередження неуспішності. Тому він наголошував, що здійснення цього дидактичного принципу насамперед залежить від учителя й ме-тодичного керівництва його роботою [4, 24]. В.О. Сухомлинський звертає увагу на специ-фічність роботи вчителя, оскільки йому постійно доводиться оцінювати результати навчально-пізнавальної діяльності своїх вихованців. Харак-теристика якості знань, умінь та навичок, тобто їх 
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оцінка, виконує стимулюючо-мотиваційну функ-цію, бо в ній закладена спонука, під впливом якої в дитини розвивається природне прагнення удо-сконалюватися, ставати кращою. Завдяки оцінці учневі зовсім не байдуже, якою людиною його вважають – працьовитою чи ледачою, неробою. Однак вплив оцінки, стверджує Василь Олександ-рович, стає позитивною виховною силою лише тоді, коли вона гармонійно зливається з внутріш-нім духовним світом дитини. Оцінку вчений обра-зно називає гострим інструментом, використання якого потребує великого уміння і культури. Вона може бути серйозним стимулом до навчально-пізнавальної праці учня або, навпаки, значною перешкодою в його навчанні. У шкільній оцінці Василь Олександрович по-мітив і виділив своєрідну осердечену її грань: це – ставлення вчителя до учня як до людини. «Бійтеся того, – підкреслює Василь Олександро-вич, – щоб розум ваш розкривався перед вихован-цями тільки в ті моменти, коли ви перевіряєте знання. Немає нічого згубнішого для вчителя, ніж використання свого розуму для того, щоб зайвий раз підкреслити незнання дітей або показати свою перевагу над ними. Розум учителя повинен не пригнічувати, а вести, освітлювати дорогу, ви-
свічувати знання» [9, 347]. Процитуємо і такі сло-ва павлиського вченого: «Не оцінка, не бал – голо-вна мета, а самовираження людини в переживан-ні того, що вона думає» [8, 486]. Одним з прикрих недоліків і великою бідою шкільного життя В.О. Сухомлинський називає по-гляд на оцінку, бал як основний критерій і визна-чальне мірило дитини: має успішні результати – вона хороший учень, встигає посередньо – такий собі, а якщо має низькі показники, то її вже відно-сять до розряду безнадійних. За оцінками, які учень отримує за знання, вчитель визначає мо-ральне обличчя дитини. За такого підходу губить-ся особистість, за оцінкою, баломне бачиться не-вичерпність її багатогранного духовного світу, а це веде до ще більшого погіршення успішності, до байдужості в навчанні. Саме з цієї причини нема-ло дітей і особливо підлітків йдуть до школи, за образним порівнянням вченого-гуманіста, «мов на кару єгипетську». «Але пізнання світу – підкре-слює Василь Олександрович,– не зводиться лише до засвоєння знань. Біда багатьох учителів у тому, що вони вимірюють і оцінюють духовний світ дитини лише оцінками та балами, розподіляють учнів на дві категорії залежно від того, вчать чи не вчать діти уроки» [7, 12]. В.О. Сухомлинський радить особливо уважно підходити до оцінювання результатів навчання і фізичної праці відстаючих та малоздібних учнів. У Павлиській середній школі найрізноманітнішими 

засобами намагалися розвивати пізнавальні мож-ливості й зміцнювати пам’ять малоздібної дити-ни, не давали підстав навіть подумати, що її успі-хи, навчальні досягнення оцінюються тільки за тим, як вона запам’ятала урок, і не показували, що її якось виділяють з-поміж інших. Оцінюючи навчальні досягнення учнів, В.О. Сухомлинський закликає вчителів підносити дитину на ниві пізнання, ніколи не забувати, що вони мають справу із ще не зовсім зміцнілою дум-кою дитини. Якщо в однієї дитини вона, ніби те-чія у стрімкої річки, то інша може бути тугодумом і найбільше страждати через те, що вчителеві хо-четься, аби учень якнайшвидше відповів задля оцінки. Якщо дитина не має оцінки, то вона або ще не може справитися з передбаченими програ-мою завданнями, або, можливо, й не бажає працю-вати. Педагогам-практикам павлиський вчений-гуманіст радить не поспішати, не нервуватися, не підхльостувати дитяче мислення караючою різ-кою оцінки, оскільки це не допоможе, а тільки нашкодить. Доцільніше вивчати, як мислить кон-кретна дитина, зміцнювати її розумові сили, запо-бігаючи небажаним прикрим випадкам.  Не завжди сприяє поліпшенню навчальних досягнень учнів сам підхід до виявлення резуль-татів їхньої праці. Василь Олександрович, щоб застерегти інших і звернути увагу на недопусти-мість таких випадків чи чогось подібного в освіт-ніх закладах, неодноразово звертається до реаль-них прикладів зі шкільного життя.  Василь Олександрович застерігає педагогів від жорстоких, так званих «сильнодіючих» засобів впливу на дитину, які, на їхню думку, допоможуть досягти бажаних позитивних змін. У статті «Не бійтесь бути ласкавими» Василь Олександрович описує таку прикру ситуацію: «В одній школі вчи-телька привела на батьківські збори двох школя-рів і запропонувала їм читати: один читав швид-ко, емоційно, а другий продемонстрував своє без-силля – збивався, переставляв склади і слова, чи-тав не те, що написано. Таке виставляння напоказ невміння дитини, публічне приниження її – вже само по собі велике зло. Але ще гірше те, що учня, який не вмів читати, це зовсім не бентежило, його не ображало таке публічне приниження. Видно, вже немало таких ударів моральним ремінцем зазнав він, якщо перестав відчувати і покарання, і добре слово. Отак дитячу душу, відкриту для доб-ра, ласки і справедливості, жорстокість, невмоти-вовані покарання та приниження вкривають не-проникним крижаним панцирем байдужості» [9, 353–354]. Одним з головних принципів навчання Ва-силь Олександрович вважав правильну оцінку 
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трудових зусиль кожного учня, яка повинна сто-суватися також і самого процесу оволодіння знан-нями, уміннями та навичками. Звичайно, це зо-всім не означає, що оцінювати навчальні досяг-нення учнів потрібно тільки залежно від того, скільки зусиль доклав учень задляїх засвоєння. Так, оцінка має все-таки відображати фактичний рівень досягненого школярем кінцевого резуль-тату, однак обов’язково має враховуватись і рі-вень прикладених учнем зусиль. Адже похвала за успішні навчальні досягнення в одних учнів може бути наслідком їхніх природних обдарувань, а предметом осуду – обмежені можливості окремих учнів. «Оцінка морально виправдана тільки тоді, – зазначає вчений, – коли учитель оцінює не здібно-сті, взяті, так би мовити, у чистому вигляді, а єд-ність праці і здібностей, причому на перше місце ставиться праця» [6, 84]. Оцінку заробляютьсумлінною працею – до такого переконання мають поступово доходити школярі. На думку В.О. Сухомлинського, треба мати холодне і байдуже серце наглядача, щоб ста-вити незадовільну оцінку дитині молодшого шкільного віку, оскільки, одержуючи їх одна за одною, вона, як уже зазначалось, звикається з думкою, що ні на що не здатна. Ще гірше, коли незадовільна оцінка ставиться учневі за невміння вчитися: дитина, звикаючи, що вчитель вважає її ні до чого не здатною, починає хитрувати, лицемі-рити, вдаватись до обману. Нерідко за таких об-ставин учитель стає для дитини ненависною лю-диною, якої вона боїться і яку зневажає. У дитини щось не виходить, а вчитель вважає її винуватцем та ще й приголомшує незадовільною оцінкою, завдаючи великих душевних страждань. Педагог образно порівнює довірливі очі ма-люка, який уперше переступив поріг школи, з ніж-ною квіткою, що тільки-но розкрилась. І дуже по-гано, коли вже у перші місяці навчання на нього звалюється справжнє горе: інші діти вчаться ус-пішно, а йому це не під силу, у нього двійки і двій-ки, він нікому не потрібний. Для дитини це справ-ді трагічна ситуація: вона втрачає віру у власні сили, бо не сподівається на успіх від власної праці. Тому Василь Олександрович звертається до учи-телів з таким побажанням: «Оцінюйте розумову працю дитини лише тоді, коли вона дає хоч би незначні позитивні наслідки. Умійте бачити й від-чути в кожному неповторну людську індивідуаль-ність» [6, 217]. Під час оцінювання навчальних досягнень учнів В.О. Сухомлинський радить запобігати утве-рдженню у свідомості учнів психологічної орієн-

тації на опитування, оскільки це призводить до односторонньої оцінки їхньої розумової праці і здібностей. Такий підхід веде до відриву знань від духовного життя учня, від його інтелектуальних інтересів і можливостей. Тому В.О. Сухомлинсь-кий зауважує: «Навчання, уроки, виконання за-вдань, постійне одержання оцінок ні в якому разі не повинні стати єдиною і всепоглинаючою мір-кою, якою вимірюється, оцінюється людина, а вона, маленька людина, сприймає, переживає цю оцінку, це щоденне вимірювання з особливою гостротою і вразливістю. Вона повинна на власно-му досвіді переконатися, що її вимірюють багать-ма мірами, до неї підходять з різних боків»[5, 74]. Підходи, норми і практику оцінювання на-вчальних досягнень учнів у сучасній йому школі В.О. Сухомлинський вважав недосконалими, оскі-льки добре розумів і відчував: шкільна оцінка сві-дчить про наявність знань на рівні пам’яті, а не про усвідомленість їх, не про ставлення учня до них, не про уміння застосовувати їх на практиці. Крім того, дії окремих учителів інколи спричиня-ють нездорову гонитву за високими показниками, ведуть до ускладнення й погіршення емоційно-психічного стану школярів, конфліктів у взаємос-тосунках учня з учителями та однокласниками, до втрати віри у власні пізнавальні сили й можливо-сті. Василь Олександрович прямо констатував, що «однобічність оцінки сил і здібностей учнів міцно вкоренилась у ті роки в життя школи» [7, 14]. 
Висновки і перспективи досліджень. Отже, до проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів В.О. Сухомлинський закликає ставитися з особливою психолого-педагогічною увагою, пиль-ністю. Насамперед він звертає увагу на те, що пе-ревірку знань, умінь та навичок школярів не мож-на розглядати у відриві від усієї системи навчаль-но-виховної роботи. Оцінка в руках учителя стає інструментом навчання і виховання, якщо вона пробуджує дитя-че бажання вчитися і підтримує, підживлює його, а не карає за невдачі чи небажання працювати. Таким чином, контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів – є невід’ємним структурним ком-понентом навчального процесу. Процес навчання є системою із внутрішніми взаємозв’язками між їх компонентами. Компоненти цієї системи є діючи-ми, залежними один від одного, дія одного обумо-влює функцію іншого, оскільки вони знаходяться в складних взаємовідношеннях. Важливим компо-нентом системи навчання в середньому навчаль-ному закладі є контроль, який виступає підсисте-мою по відношенню до цієї системи. 
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Любовь Продан. Контроль и оценивания учебной деятельности учащихся в системе уроков в 

педагогической концепции В. А. Сухомлинского  
Переориентация школьного обучения с информационно-репродуктивного процесса на творческое 

развитие личности ученика, формирование в него основных способностей-компетенций потребует но-
вых подходов к оценке учебных достижений школьников. Оценка лишь тогда становится стимулом, 
который побуждает к активности умственного труда, когда отношения между учителем и учеником 
построены на взаимном доверии и доброжелательности. 

Оценивать знания – это прежде всего уметь подмечать успехи в учебе, а для этого учитель призван 
найти правильный подход к каждому ученику, беречь огонек его любознательности, жажды знаний. 

Ключевые  слова :  обучение, развитие, оценка, оценивание, индивидуальный подход, мотивация, 
готовность к учебной деятельности, гуманизация образования, развитие творчества школьника, са-
моконтроль, самовоспитание, самооценка. 

 
Lyuba Prodan. Supervision and evaluation of students 'activities in the learning system in the 

pedagogical concept of V. O. Sukhomlinsky 
The reorientation of school learning in the information and reproduction process to the creative development 

of the student’s personality, the formation of his basic abilities-competencies, requires a change in approaches to 
assessing students’ achievements, which "must be based on a positive principle, which primarily involves taking 
into account the level of student’s achievement and not his degree of failures ". An assessment only becomes a 
stimulus that induces an active mental work when the relationships between the teacher and the student are built 
on mutual trust and benevolence. 

Control and assessment of students' knowledge, skills and competences is an integral structural component of 
the learning process. The learning process is a system with internal interconnections between their components. 
The components of this system are acting dependent on each other, the action of one determines the function of 
the other, since they are in complex relationships. An important component of a system of education in a secon-
dary school is the control that the subsystem acts against that system. 

Characterization of the quality of knowledge, skills, that is, their assessment, performs a stimulating and mo-
tivational function, because it contains an incentive, under the influence of which the child develops a natural 
desire to improve, become better. Thanks to the assessment, the student is not indifferent to what kind of person 
they consider him to be a hard worker or a lazy non-worker. However, the impact of assessment, says Vasily, be-
comes a positive educational force only when it blends harmoniously with the inner spiritual world of the child. 

Assessment in the hands of a teacher becomes a tool of learning and upbringing if it awakens the child's de-
sire to learn and supports, nourishes it, and does not punish failures or unwillingness to work. 

To evaluate knowledge is, first of all, able to commemorate success in learning, and for this purpose the 
teacher is called to find the right approach to each student, to keep the light of his curiosity, thirst for knowledge. 

Key  words: learning, development, evaluation, evaluating, individual approach, motives, readiness for edu-
cational activity, humanization of education, development of student’s creativity, self-control, self-education, self-
esteem. 
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ  

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Стаття присвячена дослідженню проблеми професійної мобільності як складової полікультурної 

компетентності майбутніх фахівців у галузі психології під час вивчення іноземної мови. Проаналізовано 
напрямки формування полікультурної комунікативної компетентності в умовах вивчення іноземних 
мов за професійною орієнтацією. На основі огляду виявлено, що формування навичок спілкування на су-
часному етапі передбачає розвиток комунікативної компетентності студентів. Викладені принципи 
та підходи, що лежать в основі професійної мобільності. Визначено аспект міжкультурної комунікації, 
як галузі наукових досліджень, яка має яскраво виражений міждисциплінарний характер і стає невід'єм-
ною складовою професійної підготовки майбутніх фахівців засобами іноземної мови. 

Ключові  слова :  професійна мобільність, полікультурна компетентність, міжкультурна комуні-
кація, комунікативна компетентність, професійна компетентність, професійна мотивація, іноземна 
мова. 

Постановка проблеми. Однією з найважливі-ших сфер людської діяльності є професійна діяль-ність. Таким чином, вивчення професійної мобіль-ності як інтегрованої риси особистості, що визна-чає готовність до роботи, є дуже важливим за-вданням. І це особливо актуально в умовах сучас-ної освіти при переході до системи підготовки фахівців. У системі професійної освіти найважливішу роль відіграють мотиви професійної діяльності. Розвинена професійна мотивація є найважливі-шим фактором формування мотивації навчальної діяльності майбутніх фахівців різних галузей.  Доцільно розглянути формування мотиваційної основи для розвитку компетентності у галузі ви-вчення іноземної мови з точки зору ролі профе-сійної мотивації у формуванні мотивації навчан-ня, оскільки компетентність з іноземної мови тра-ктується в контексті професійного психолога. Вдосконалення нових технологій на новому етапі розвитку полікультурного суспільства ви-магає наявності професійно мобільних спеціаліс-тів, орієнтованих на суміжні галузі професійної діяльності, які можна реалізувати за рахунок роз-виваючого ресурсу полікультурної освіти, голов-ним інструментом якого є іноземна мова, оскіль-ки вивчення іноземних мов – це процес іншомов-ного спілкування. і спосіб розвинути професійне мислення майбутнього фахівця. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Положення відносно історичної складової пробле-ми професійної мобільності присвячені роботі таких вчених, як І. Вишнеградський, Б. Гершунсь-

кий та ін. Дослідженню проблеми окремих аспек-тів концепції професійної мобільності та її форму-вання присвячені роботи таких науковців, як В. Войнович, І. Мартинюк, В. Осовський, О. Шка-ратан. Проблеми компетентності та професіоналіз-му та досягнення професійного рівня розгляда-ються у дослідженнях вчених А. Деркача, А. Бода-лева, А.К. Маркова, Н. В. Кузьміна та ін. Проблема професійної мотивації досліджувалась у працях Н. Нестерової, П. Шавіра, В. Якуніна. Роботи вітчи-зняних та зарубіжних науковців, таких як А. Вер-бицький, С. Гончаренко, Р. Дейв, І. Зимня, внесли вагомий внесок у розвиток теоретичних основ професійної компетентності як складової профе-сійної мобільності фахівців. Проблемою розвитку комунікативної компе-тентності в процесі вивчення іноземної мови за-ймалися такі дослідники, як: Л. Биркун, О. Виш-невський, І. Зимня, Ю. Китайгородська, Г. Пасов та інші. Дослідники внесли великий внесок у теорію та практику, незважаючи на відмінності в методо-логії та технологіях навчання. Важливо окреслити погляди науковців на необхідність вивчення іноземної мови через ви-вчення елементів культури, що відображено у наукових працях Ю. Пасова, П. Сисоєва та ін. Інозе-мні вчені М. Мескон та Д. Робінсон, вважають, що неефективне спілкування часто є однією з голов-них перешкод на шляху до успіху та спричиняє проблеми в професійній діяльності. Серед вчених іноземців, які займаються про-блемами теоретичного та практичного підходів 
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до комунікативної компетенції, слід відзначити А. Хардінга, П. Хартмана та інших. Проблеми тео-ретичного та практичного підходів до комуніка-тивної компетентності розглянуті у наукових працях С. Термінасова, П. Парігіна, Н. Бєляєва, А. Леонтьєва. 
Постановка завдань. Метою цієї статті є ви-вчення професійної мобільності як інтегрованої риси особистості, що визначає готовність до про-фесійної діяльності і, в свою чергу, обумовлюєть-ся успішною реалізацією полікультурної комуні-кативної компетентності, яка дає можливість майбутнім психологам встановлювати контакт з іноземцями.  
Виклад основного матеріалу. Професійна мобільність характеризує готовність і здатність працівника до соціально-психологічних та функ-ціональних змін, а точніше – до інноваційних пе-ретворень себе та оточуючого суспільства. Очеви-дно, що розвиток таких навичок у майбутніх фахі-вців є одним із важливих завдань вищого навча-льного закладу. Вирішення цієї проблеми можли-ве за умови, що вона сформована самими викла-дачами. На думку Л. Л. Сушенцевої, культурна гло-балізація характеризується конвергенцією діло-вих і споживчих культур між країнами, широким використанням англійської мови для міжнарод-ного спілкування, швидким розширенням Інтер-нету для інформації та комунікацій, поширенням у всьому світі американських фільмів, телешоу та програмного забезпечення тощо, а також зростан-ня міжнародного туризму [4, 46-47]. Професійна мобільність та компетентність взаємозалежні. Професійні компетенції, що скла-дають основу професійної компетентності, є фак-тором формування професійної мобільності, а професійна мобільність сприяє формуванню про-фесійної компетентності. Очевидним позитивним результатом процесу глобалізації стала можливість спілкування з пред-ставниками різних культур. Інтеграція українсь-кого суспільства в міжнародний соціально-еконо-мічний, інформаційний та культурний простір потребує ефективної дидактичної технології, яка б забезпечувала постійну взаємодію співучасни-ків. Термін «полікультурна освіта» зазвичай ви-користовується в поєднанні з такими, як «міжкультурна», «міжкультурна» та «полікуль-турна» освіта. Однак кожен із цих термінів несе в собі своє значення. Таким чином, поняття «міжкультурна освіта» більше характеризує ситу-ацію здобуття освіти всередині іншої культури після прибуття до іншої країни.  Знання основ полікультурної освіти допома-гає студентам адаптуватися до екологічних скла-

дових культури та впливати на їх формування. Культурна розвідка дає можливість майбутнім професіоналам у галузі психології ефективно пра-цювати та досягати результатів у різних культур-них середовищах. У психолого-педагогічній літературі при роз-гляді процесу становлення та розвитку професіо-налізму використовуються два поняття: компете-нтність та компетентність. Компетентність та компетентність є взаємодоповнюючими та взає-мозалежними поняттями: компетентна особа, яка не володіє компетенцією, не може повністю реалі-зувати її у соціально значущих аспектах. Процес вивчення дисципліни іноземною мо-вою спрямований на формування елементів за-гальної та професійної компетенції. Саме сума цих компетенцій у майбутньому визначатиме рівень професійної підготовки майбутніх фахівців, сту-пінь їхньої готовності до професійного самовиз-начення та професійної діяльності. Метою полікультурної освіти є вивчення тра-дицій власної культури, процес переробки цих традицій у рамках нової культури, створення, утвердження та розвиток гармонії у відносинах між представниками різних етнічних груп, а та-кож надання допомоги та підтримувати представ-ників контактів з культурами, сприяючи взаємній відкритості, інтересу та толерантності.  Основним у вивченні іноземних мов у універ-ситетах є формування та розвиток навичок спіл-кування іноземною мовою, що передбачає досяг-нення рівня комунікативної компетентності, дос-татнього для спілкування у певних сферах спілку-вання. На думку Н. М. Вятютнєва, комунікативна компетентність визначається як вибір та реаліза-ція програм мовленнєвої поведінки залежно від здатності людини орієнтуватися в ситуаціях спіл-кування та вміння класифікувати ситуації за те-мою, завданнями та комунікативними напрямами [3, 38]. Спілкування – це соціально обумовлений про-цес обміну інформацією різного характеру та зміс-ту, що передається цілеспрямовано різними засо-бами та з метою досягнення взаєморозуміння між партнерами відповідно до встановлених правил та норм. Міжкультурна комунікація – це спілкування людей з різних культур. На думку Є.М. Верещагіна та В.Г. Костомаров, поняття «міжкультурне спіл-кування – це адекватне розуміння двох учасників комунікативного акту, що належать до різних на-ціональних культур [2]. Вивчення іноземних мов та використання їх як засобу міжнародного спілкування сьогодні не-можливо без глибоких та різнобічних знань носіїв цих мов, їх менталітету, національного характеру, 
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Дарія ПУСТОВОЙЧЕНКО · Професійна мобільність  як складова полікультурної компетентності майбутніх психологів під час вивчення іноземної мови звичаїв, традицій тощо. Тільки поєднання цих двох типів знань – мова та культура – забезпечує ефективне та продуктивне спілкування [5]. Інтенсифікація міжкультурного діалогу, при-скорення темпів науково-технічного прогресу, активізація міжнародних контактів та обмінів у різних сферах, вдосконалення нових технологій на новому етапі розвитку полікультурного сус-пільства вимагають наявності професійно мобіль-них фахівців, орієнтованих на суміжні галузі про-фесійної діяльності.  Вивчення іноземної мови сьогодні – це не ли-ше процес становлення особистості, а й спосіб роз-витку професійного мислення майбутнього фахів-ця, сфера розвитку його практичних навичок. Метою викладання іноземної мови для май-бутніх психологів має бути оновлення вмінь та навичок, що дозволяють майбутньому спеціалісту ефективно займатися професійною діяльністю у своїй галузі: працювати з іноземною літературою, брати участь у дискусіях іноземною мовою, пра-цювати з діловою документацією, що стосується професійної галузі. Робота студентів у рамках окресленої дисци-пліни дозволяє краще зрозуміти інформацію із зарубіжних джерел, дослідити теоретико-методологічні положення та принципи психології, і звичайно сприяє професійному зростанню та вдосконаленню знань студентів. Спеціаліст університету – це добре освічена людина з фундаментальною підготовкою. Відпо-відно, спеціаліст зі знаннями іноземної мови – інструмент виробництва та частина культури. Дуже важливо створити реальне середовище спіл-кування на практичних заняттях з іноземної мо-ви, активно використовувати іноземні мови в по-бутових ситуаціях. Це можуть бути наукові диску-сії іноземною мовою із залученням іноземних екс-пертів, абстрагування та обговорення зарубіжної наукової літератури, читання окремих курсів іно-земною мовою, участь студентів у міжнародних конференціях, що є просто спілкуванням, контак-том, здатністю розуміти та передавати інформа-ція [4, 27]. На думку М. К. Борисенка, «мовний аспект повинен стати невід'ємною частиною уроків іно-земної мови», коли «мовні одиниці сприймаються як носії інформації про особливості менталітету і, як наслідок, норм поведінки іншомовного сус-пільства» [1, 18]. Професійна мобільність – це критерій оцінки ефективності професійного розвитку фахівця. Знання іноземних мов сприяє процесу розширен-ня світогляду особистості студента, активізації культурного розвитку світу, професійного зрос-тання та вдосконалення знань майбутніх фахів-

ців. Тому необхідно визначити наступні аспекти, які сприяють процесу розвитку міжкультурної комунікативної компетентності у майбутніх пси-хологів у процесі вивчення іноземної мови та по-зитивно впливають на формування їхньої готов-ності до майбутньої професійної діяльності: ство-рення освітнього середовища; стимулювання пот-реби саморозвитку та самовдосконалення; сучас-ні інформаційно-комунікаційні технології. У навчально-виховному процесі доцільно вра-ховувати такі рекомендації при навчанні інозем-ної мови майбутнім фахівцям психології: 1) обґру-нтовувати професійне значення компетентності з іноземної мови; 2) створити сприятливу атмосфе-ру на практичних заняттях, що забезпечить успі-шність спілкування іноземної мови студентами; 3) організовувати навчально-практичну діяль-ність студентів, а саме: участь у наукових конфе-ренціях, семінарах, тренінгах із фахівцями в галузі психології, в ході яких студенти можуть продемо-нструвати свої знання та навички в галузі іншо-мовного спілкування. Поняття «професійна мобільність» характе-ризується категорією адаптації, а саме готовністю до професійної діяльності, засвоєнням її змісту та форми на рівні, достатньому для самостійної ро-боти, готовності прийняти систему цінностей, характерних для даного шару суспільства. Для успішного формування професійної мобільності необхідно розрізняти особистісні характеристи-ки, що забезпечують мобільність людини. Грамотне володіння іноземною мовою дозво-ляє майбутньому спеціалісту ефективно займати-ся професійною діяльністю у своїй галузі: працю-вати з іноземною літературою, складати доповідь чи повідомлення, писати статтю, брати участь у дискусії іноземною мовою, виконувати усний чи письмовий переклад літератури в професійному напрямку. Це значно підвищить рівень мовної підготовки майбутнього фахівця. Робота в рамках дисципліни дозволяє краще використовувати іноземні джерела, використову-ючи теоретичні та методологічні заходи та прин-ципи зарубіжної психології, і, звичайно, професій-ний розвиток. Тому використання вищезазначених компо-нентів підвищить рівень володіння іноземною мовою майбутніх психологів. 
Висновки та перспективи дослідження. Для успішного формування професійної мобіль-ності необхідно розрізняти особистісні характе-ристики, що забезпечують рухливість людини, а саме: активність, творчість, спілкування. Термін «професійна мобільність» характеризується  готовністю до професійної діяльності, готовністю прийняти систему цінностей, характерних для 
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даного шару суспільства. Добре володіння інозем-ною мовою дозволяє майбутнім фахівцям ефекти-вно здійснювати свою професійну діяльність у своїй галузі, що значно підвищить рівень мовної підготовки. Факторами компетентності майбутніх фахів-ців є якісна освіта, життєвий досвід, вміння засто-совувати знання на практиці. 

Іноземна мови має великий потенціал для особистого розвитку. Полікультурна компетент-ність дозволяє молодим фахівцям, зберігаючи зв’язок із рідною мовою та культурою на основі синтезованих знань, інтегруватися в іншу культу-ру, не втрачаючи культурної ідентичності.   
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Дария Пустовойченко. Профессиональная мобильность как составляющая поликультурной 
компетентности будущих психологов в процессе изучения иностранного языка. 

Статья посвящена изучению проблемы мобильности, которая является компонентом поликуль-
турной компетенции будущих специалистов в области психологии в процессе изучения иностранного 
языка. Изучены направления формирования поликультурной коммуникативной компетентности в ус-
ловиях изучения иностранных языков с профессиональной направленностью. На основании проведенно-
го анализа выявлено, что формирование коммуникативных навыков на современном этапе предполага-
ет развитие коммуникативной компетентности будущих специалистов области психологии. Изложе-
ны принципы и подходы, лежащие в основе формирования профессиональной мобильности. Выражен-
ный междисциплинарный характер контекста межкультурной коммуникации определяется как об-
ласть научных исследований, которая является неотъемлемым компонентом подготовки будущих 
специалистов посредством иностранного языка 

Ключевые  слова :  профессиональная мобильность, поликультурная компетентность, общение, 
межкультурная коммуникация, коммуникативная компетентность, профессиональная компетент-
ность, профессиональная мотивация, иностранный язык 

 
Dariia Pustovoichenko. Professional mobility as a component of multicultural competence of future 

psychologists in the process of learning foreign languages 
The article deals with the problem of professional mobility as a component of multicultural competence of 

future specialists in the field of psychology in the process of learning foreign languages. It is revealed that the for-
mation of communication skills at the present stage implies the development of students' communicative compe-
tence. The component of directions of formation of multicultural communicative competence in the conditions of 
studying foreign languages for professional purposes is considered. The principles and approaches that underlie 
occupational mobility are outlined. It is revealed that occupational mobility serves as a criterion for evaluating 
the effectiveness of professional development. Training of future foreign language specialists should be considered 
as one way of preparing for intercultural communication. Learning foreign languages in the context of an inter-
cultural paradigm has great potential for personal development. It is determined that professional mobility and 
competence are interdependent. The curriculum should include a cultural component, on the basis of which inter-
cultural communication competence is formed. It is revealed that in the process of forming professional mobility it 
is very important to distinguish personal characteristics that provide mobility, activity and creativity of a person. 
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Дарія ПУСТОВОЙЧЕНКО · Професійна мобільність  як складова полікультурної компетентності майбутніх психологів під час вивчення іноземної мови 
The pedagogical conditions of professional mobility with the help of foreign languages are outlined. It is deter-
mined that the process of learning foreign languages is aimed at forming elements of general cultural and profes-
sional competences. Good command of a foreign language enables future professionals to effectively carry out 
their professional activities in their field, which will significantly increase the level of language training. Factors 
of competence of future specialists are education, life experience, ability to apply knowledge in practice. It is de-
termined that foreign language learning has great potential for personal development and it is revealed that mul-
ticultural competence enables young professionals to integrate into another culture, maintaining communication 
with their mother tongue and culture on the basis of synthesized knowledge, transcending their own culture and 
becoming an intercultural personality, without losing cultural identity. The purpose of teaching a foreign lan-
guage to future psychologists should be to upgrade the skills and abilities that allow the future specialist to effec-
tively pursue a professional activity in their field: work with foreign literature, participate in discussions in a for-
eign language, speak or write a professional translation of business literature in professional field. 

Key  words :  vocational mobility, multicultural competence, communication, intercultural competence, com-
municative competence, professional competence, professional motivation, foreign languagelearning    
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
У статті йдеться про формування цінностей особистості майбутнього вчителя іноземної мови в 

системі освітнього процесу. Схарактеризовано поняття «цінності», «ціннісні орієнтації» у контексті їх 
формування та розвитку. Автором здійснено аналіз наукових поглядів на тему ціннісної освіти у світлі 
вимог європейських освітніх стандартів. Зроблено спробу узагальнення психолого-педагогічного підходу 
до тлумачення поняття «цінності» та «ціннісні орієнтації» у системі професійної підготовки вищого 
навчального закладу. Доведено, що сформованість цінностей безпосередньо впливає на характер профе-
сійної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови, на його вміння прилучати своїх вихованців до 
цінностей культури, формування ціннісних пріоритетів. Сформульовано концептуальні положення 
означеного освітнього завдання у педагогічному контексті, пов’язаного з пошуком та обґрунтуванням 
парадигмальних орієнтирів ціннісної освіти.  

Ключові  слова :  ціннісна освіта, освітній процес, цінності, ціннісні орієнтації, вчитель іноземної 
мови, ціннісні пріоритети. 

Постановка проблеми. У ракурсі підготовки вчителя іноземної мови освітній процес слід розг-лядати як частину соціалізаційного впливу на його особистісний розвиток, а тому і місце освіт-ніх цінностей у загальному розвитку суспільства. На думку М. Новака, поняття «цінностей» у педа-гогіці «пов’язане з кризою галузі» [9], яка спричи-нена впливом сучасної світової кризи цінностей. Спроба виходу із кризи кожного разу передбачає відновлення відчуття цінностей освіти та надан-ня їм значущого для освітньої системи імпульсу. Це ще раз підтверджує справедливість тези, що в сучасному європейському вимірі лише мотив на-буття професії не може мислитися домінуючим, якщо він не пов’язаний із сформованою відповід-но до найвищих цілей «самоактуалізаційною» сис-темою ціннісних орієнтацій особистості вчителя. Попри масштабні дослідження засадничих понять «цінність» і «ціннісні орієнтації», питання змісто-вного визначення останніх і до сьогодні залиша-ється актуальним та дискусійним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Починаючи з другої половини ХХ сторіччя цінніс-на проблематика у зарубіжному гуманітарному знанні пов’язана з іменами таких усесвітньо відо-мих філософів, як: М. Гартман, Р. Інглхарт, К. Клакхон, Т. Парсонс, М. Рокич, У. Томас і Ф. Знанецький, М. Шелер. Спеціальну увагу фено-мену ціннісних орієнтацій особистості у своїх пра-цях приділяли представники екзистенціальної психології А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оллпорт, В. Франкл. Аксіологічна проблематика була пред-метом наукових пошуків і представників націона-

льної філософської традиції, як-от: Є. Андрос, С. Кримський, В. Лях, В. Малахов, М. Мокляк, І. Надольний, М. Попович, С. Пролеєв, А. Ручка. У педагогічному дискурсі ціннісну проблематику осмислювали такітеоретики та практики, як: В. Андрущенко, І. Бех, Л. Губерський, І. Зязюн, М. Євтух, В. Кремень, В. Луговий, С. Максименко, Л. Пелех, Ю. Пелех, Л. Хоружа.  
Постановка завдання. Метою статті обрано розгляд і дослідження актуальної проблеми ана-лізу окремих теорій щодо закономірностей функ-ціонування та розвитку ціннісно-смислової сфери особистості загалом і особистості майбутнього вчителя іноземної мови зокрема. З огляду на це для сучасної освіти постає актуальним завдання посилення ціннісно-смислової спрямованості на-вчально-виховного процесу. 
Виклад основного матеріалу. Посилення в освітньому процесі уваги до особистості людини, її ціннісних пріоритетів і нормативних установок зумовлене тенденцією, яка, на думку російського дослідника Едуарда Гірусова, полягає у законо-мірному зростанні значущості людської особисто-сті в історії суспільства. «При підвищенні ролі людської суб’єктивності зростає можливість впливу окремого суб’єкта на суспільний розвиток, змінюється співвідношення суспільного та індиві-дуального, людська особистість стає найчастіше активним носієм мінливості» [2, с. 78]. З огляду на таку закономірність справедливо припустити і підвищення значущості освітньо-виховної діяль-ності як цілеспрямованого процесу формування людської особистості, із тими властивостями, які 
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вимагає суспільство для його прогресивного роз-витку. Як наслідок – набуває актуальності процес пошуку адекватних визначеним завданням сус-пільного розвитку (та локально – цілям професій-ної підготовки) освітніх парадигм, орієнтованих на формування і висококласних фахівців, і, водно-час, носіїв високої культури, провідників гуманіс-тичних цінностей, зважаючи на те, що освіта (зокрема вища школа) виступає потужним каталі-затором культурних процесів у суспільстві. «Недарма у роботах багатьох авторів (В. Андру-щенко, І. Бех, І. Зязюн, М. Євтух, Cz. Banach, R. Wroczyсski, W. Okon) можемо знайти міркування про те, що педагогічну діяльність потрібно розгля-дати насамперед як діалог – між суб’єктами навча-льного процесу, між культурами, обмін куль-турними цінностями (а не просто як передання знань, формування умінь і навичок). У такому ба-ченні вчитель повинен бути носієм передової (сучасної) культури. Загалом професійна підготов-ка майбутнього педагога (а саме – вчителя інозем-них мов) передбачає, крім формування професій-них знань та умінь, також формування особистості зі значним аксіологічним потенціалом, що детер-мінує виникнення об’єктивних вимог до перегля-ду теоретичних основ і технологій системи вищої освіти передусім у частині ціннісного виховання». Насамперед ідеться про формулювання кон-цептуальних положень вирішення означеного освітнього завдання, що у педагогічному контекс-ті пов’язане з пошуком та обґрунтуванням пара-дигмальних орієнтирів ціннісної освіти. Зауважи-мо, що «на сьогодні в освіті загалом набули поши-рення такі парадигми: 1) освіта як формування наукової картини світу, яка базована на переко-нанні, що наука пояснює устрій світу та навчає, як зробити свою практику успішною, а наявність наукових знань (про природу, суспільство, люди-ну, культуру, методи тощо) постає синонімом культури взагалі; 2) освіта як професіоналізація – парадигма, що є наслідком індустріалізації та пе-редбачає зміщення центру ваги в освіті у бік ви-вчення прикладних наук шляхом доповнення їх фундаментальними знаннями якраз настільки, наскільки це потрібно для загального розвитку; 3) освіта як формування культури розумової ді-яльності – на думку авторів і прихильників такої парадигми, знання не змішані з інформацією, а є результатами попередніх процесів розуміння та мислення інших людей; засвоєння знань під час викладання спеціальних навчальних курсів – це засіб розвитку універсальних здібностей людини; зміст парадигми – в тому, що людину, фактично, навчають працювати із власним мисленням; 4) освіта як підготовка до життя, що пов’язано із визнанням пріоритетною екзистенціальної проб-

лематики, що зумовлює в освітньому процесі особливу увагу до сфер історії та культури як та-ких, що дотичні до вирішення долі людського бут-тя та долучення до яких сприяє формуванню цін-нісного ставлення людини до світу, його фрагмен-тів, діяльності, спілкування тощо; 5) концепція безперервної освіти, яка ґрунтується на баченні, що освіта повинна бути структурою (комплексом заходів), які дають людині можливість навчатися протягом усього життя, здобуваючи не лише ґру-нтовні щодо своєї професії знання, але й перетво-рюючись на справді освічену людину . Вважаємо, що підґрунтям ефективної ціннісної освіти та ви-ховання передусім слугують парадигми «освіта як формування культури розумової діяльності» й «освіта як підготовка до життя», адже ціннісна освіта передбачає формування особливої, в аксіо-логічній площині, здатності мислення й осмис-лення поточної (а саме – професійної) ситуації». Постійно перебуваючи в ситуації морально-етичного вибору, людина повинна бути готова до зваженого здійснення цього вибору на підставі гуманістичних, загальнолюдських цінностей. Польський дослідник Адольф Шолтисек наголо-шує на тому, що освітній процес лише у тому разі можна вважати ефективно організованим, коли формування духовності особистості проходить у гармонії з її психологічними здатностями та зреш-тою забезпечує самостійне мислення й уміння пі-знання себе та зовнішнього світу [13, с. 420–422]. Феномен ціннісних орієнтацій став предме-том осмислення у філософській науці ХХ ст. У цей період найвідомішими його дослідниками можна вважати таких зарубіжних учених, як: К. Клакхон, А. Маслоу, М. Рокич, У. Томас, Ф. Знанецький, М. Каган, Д. Леонтьєв. Серед вітчизняних дослід-ників до поняття «ціннісні орієнтації» у своїх нау-кових студіях звертаються, зокрема: В. Андру-щенко, І. Бех, П. Ігнатенко, В. Малахов, А. Ручка. «Загалом у сучасній аксіологічній думці істотними у аспекті трактування сутності феномену «ціннісні орієнтації» традиційно визнають такі моменти: 1) ціннісні орієнтації особистості – це особлива сис-тема, котру утворюють цінності, що мають для індивіда особистий характер; 2) ціннісні орієнтації генетично пов’язані із життєвим досвідом особис-тості, всією сукупністю її переживань; 3) ціннісні орієнтації та цінності співвіднесені особливим чи-ном: перші розглядають як індивідуальні форми репрезентації надіндивідуальних цінностей; 4) ціннісні орієнтації особистості знаходяться у взаємозв’язку та взаємозалежності з такими ком-понентами внутрішньої структури людини, як по-треби, інтереси, спрямованість емоційно-почуттєвої сфери, життєві цілі й установки, а та-кож прагнення, які у своїй інтегральній єдності 
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утворюють мотиваційну сферу індивіда; 5) цінніс-ні орієнтації можна вважати найвищим рівнем диспозиційної структури особистості, спрямова-ності цілей її життєдіяльності та засобів їхнього досягнення, і, водночас, ціннісні орієнтації висту-пають внутрішніми регуляторами діяльності лю-дини, що лежать в основі її буттєвої самоактуалі-зації; 6) механізм дії ціннісних орієнтацій пов’яза-ний із необхідністю здійснення особистістю мо-рально-етичного вибору, вирішення суперечнос-тей і конфліктів у мотиваційній сфері, що у най-більш загальній формі виражено в боротьбі між обов’язком і бажанням, мотивами морального та утилітарного порядку». На ціннісних аспектах формування духовної сфери акцентує у своїх міркуваннях український дослідник Омелян Вишневський. Учений запропо-нував поділити всі цінності на такі групи: 1) абсо-лютні-вічні цінності універсального значення (доброта, чесність, любов, справедливість, гід-ність, мудрість, свобода, правда тощо); 2) націона-льні цінності (патріотизм, почуття національної гідності, державотворчі прагнення, історична па-м’ять, прагнення до національної єдності тощо); 3) громадянські цінності, притаманні демократи-чному суспільству (права та свободи людини, обо-в’язки перед іншими людьми, ідеї соціальної гар-монії, поваги до законів тощо); 4) сімейні ціннос-ті, які втілюють у собі моральні основи існування сім’ї, стосунків різних поколінь, подружньої вірно-сті, піклування про дітей та інших членів сім’ї, оберігання пам’яті предків тощо; 5) цінності осо-бистого життя, що визначають риси характеру людини, моделі її поведінки. Омелян Вишневсь-кий надає пріоритетного значення абсолютно-вічним і національним цінностям як фундамента-льним та універсальним для формування духов-ного світу особистості [1]. Польський науковець Анджей Тхоржевський (Andrzej M. Tchorzewski) власну типологію ціннос-тей вибудовує в освітньому контексті. Зокрема він тлумачить цінності «як джерело основних ці-лей і завдань, які має бути реалізовано у площині складної освітньої реальності:1)спільний пошук викладачем та учнями істини у сфері знань про навколишній світ; 2) відкриття учнем навколиш-ньої дійсності (а саме – зміст у соціального життя) з одночасною активною участю у різних життєвих актах; 3) підтримання зусиль, спрямованих на засвоєння моральних установок, які є предметом об’єктивних етичних цінностей і постають у сві-домості всіх учасників процесу освіти» [11]. Казі-меж Денек наголошує, що «для освіти та науки мають засадничий характер цінності пізнання та цінності універсального (загальнолюдського) характеру. До першої групи дослідник зараховує 

такі цінності, як: новизна, істинність, творчість» [6, с. 37]. Загалом, в рамках дослідження порівняльно-го аналізу сутності поняття «цінності» представ-никами філософської науки з’ясовано, що поміт-ної різниці у підходах до тлумачення змістового наповнення немає. В Малому словнику етичному вказано, що «цінності – це все те, що гідне бажан-ня і вибору; що постає кінцевою метою людських прагнень» [7]. Представники польської психологі-чної науки поняття «цінності» зазвичай пов’язу-ють із явищем вибору. У такому ракурсі цінність є тим, що важливе для існування, розвитку людини та її активності у загальному життєвому вимірі. З іншого боку – це «уява та переконання особи в тому, що є важливе, гідне бажання або осягнення, що має значення для її життя, активності і розви-тку». [14] М. Міштал осмислює цінності в культу-рологічному аспекті, а саме – сприймає їх як ши-роко поширені, бажані в окремому суспільстві предмети символічного та несимволічного харак-теру; загальноприйняті екзистенціональнонорма-тивні судження (ціннісні орієнтації); розповсю-джені у певному суспільстві переконання, що окреслюють гідне очікування суджень і поведінки членів цього суспільства; переконання на тему системи цінностей і норм, прийняті як гідні очіку-вання для цього суспільства. [8] Видатний педа-гог Й. Щепанський стверджує, що цінність – це «довільний матеріальний або ідеальний предмет, ідея або інституція, предмет уявний або реаль-ний, у відношенні до якого особа чи громада став-ляться шанобливо, надають йому важливого зна-чення у своєму житті та прагнуть до його осяг-нення, відчуваючи примус» [12]. Американський учений польського походження Мільтон Рокич розробив один із найбільш використовуваних методів діагностування ціннісно-смислової сфери, неодноразово модифікований і застосовуваний як підгрунтя сучасних прогресивних теорій із визна-чення ціннісних пріоритетів особистості. Мільтон Рокич потрактовує цінності як «стійке переконання в тому, що певний спосіб поведінки або кінцева ціль існування є більш при-йнятними з особистої або соціальної точок зору, ніж протилежний чи зворотній спосіб поведінки, чи кінцева ціль існування» [10, с. 5]. Погоджуємо-ся із запропонованою М. Рокичем характеристи-кою цінностей за такими ознаками: витоки цінно-стей можна простежити в культурі, суспільстві, особистості; вплив цінностей можна спостерегти в усіх соціальних феноменах, що потребують ви-вчення; загальна кількість цінностей, важливих для особистості з погляду феноменології, є не-значною; всі люди – носії одних і тих самих цінно-стей, хоча оперують ними із різним ступенем складності; цінності організовано в системи. 
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У теорії соціальної дії, якою послуговуємося як деякою власною моделлю, Т. Парсонс, вирізня-ючи процеси взаємовпливу ціннісних систем осо-бистості та суспільства, вводить поняття «соціальна система», що охоплює декілька підсис-тем, у яких розмежовуємо потреби «споживача», з одного боку, та цінності соціального середови-ща – з іншого. За умов «орієнтації споживача на ситуацію» (у нашому контексті – студента на си-туацію соціально-освітнього впливу) ці дві підсис-теми взаємодіють, що в результаті забезпечує взазаємообмін ціннісно-нормативного змісту че-рез інституалізацію й інтерналізацію. [5] Називаючи причини помітно зростаючої заці-кавленості цінностями освіти, один із засновників аксіологічної педагогіки Польщі Казімєж Денек виводить їх на центральне місце серед наук про людину. [6, с. 23]. Вчений справедливо зазначає, що «цінності, як-от: доброта, любов, відповідаль-ність, суб’єктність, краса, дружба, самореалізація, щастя, толерантність, творчість, свобода, уява, є фундаментальними поняттями дидактики. Біль-шість із перерахованих К. Денеком дидактичних цінностей детерміновані моральними нормами. Втім, не тільки останні визначають поступ особи-стості, коли йдеться, скажімо, про освітній про-цес». Так, Г. Олпорт виокремлює низку ціннісних орієнтацій, що не регламентовані моральними нормами, серед яких – спілкування, ерудованість, допитливість тощо. Зовнішні фактори, на його думку, відіграють суттєву роль у формуванні та «підтриманні» моральних цінностей і норм. Буду-чи умовами для досягнення внутрішніх ціннос-тей, вони водночас виступають основними засо-бами реалізації цілей. Термін «функціональна ав-тономія» Г. Олпорт використовує для назви «переходу» зовнішніх цінностей у внутрішні. Це відбувається під час перетворення засобів на цілі та становить, за Г. Олпортом, процес трансформа-ції із «категорій знання» у «категорії значущості». Останні можливі завдяки самостійному усвідом-ленню сенсу отриманих ззовні «категорій знань» [4, с. 14]. Цікавим для нашої роботи є ви-значення поняття «цінність», запропоноване од-ним із провідних аксіопсихологів сучасності Ш. Шварцем. На основі концепції М. Рокича про 

існування термінальних і інструментальних цін-ностей він напрацював новий теоретичний і ме-тодологічний підхід до вивчення індивідуальних цінностей. Творець однієї з найкращих методик дослідження цінностей особистості представляє ціннісні орієнтації (цим поняттям ізраїльський учений рекомендує оперувати у контексті розгля-ду цінностей окремої особистості на противагу характеристикам усього суспільства, культури й окремих соціальних груп, де послуговуються ли-ше терміном «цінності») як відображення у свідо-мості людини цінностей, що визнані нею як стра-тегічні життєві ціліта загальні світоглядні орієн-тири. Ціннісними орієнтаціями, як справедливо зауважує Ш. Шварц, можна вважати інтеріоризо-вані особистістю цінності соціальних груп. [3, с. 4]Унаслідок ґрунтовного осмислення змістового наповнення категорії «цінності» представниками суміжних із педагогікою наук можемо зробити висновок, що науковці надають статус певного індикатора для дослідження процесів й індивідуа-льних, особистісних змін, й змін у суспільстві зага-лом. Не менш важливим є й те, що «вони можуть бути основою вивчення відмінностей між соціаль-ними культурами та субкультурами, що з’явля-ються залежно від того, як соціальні спільноти розвиваються в певних напрямах у результаті їхнього унікального досвіду» [3, с. 5]. 
Висновки і перспективи досліджень. На сьогодні напрацьовано багатий матеріал щодо розкриття природи цінностей і ціннісних орієнта-цій, розуміння їхнього значення для індивіда та суспільства, зокрема в освітньому контексті. Зага-лом концептуального значення для пропонованої роботи набуває аксіологічний підхід, що передба-чає підготовку спеціаліста шляхом орієнтації про-фесійної освіти на формування в студентів систе-ми загальнолюдських і професійних цінностей. Відтак аксіологічно-потенціалістичне бачення гармонійного, всебічного, повноцінного розвитку людини уможливлює моделювання різних варіан-тів виховної тактики та стратегії. Наступним піс-ля осягнення сенсу вживання в педагогіці дефіні-ції «цінності» кроком на шляху нашого наукового пошуку є ґрунтовний аналіз означення «аксіологічний потенціал».  
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Мария Раковская. Ценностные ориентации личности будущего учителя иностранного языка 

в системе образовательного процесса. 
В статье речь идет о формировании ценностей личности будущего учителя иностранного языка в 

системе образовательного процесса. Охарактеризовано понятие «ценности», «ценностные ориента-
ции» в контексте их формирования и развития. Автором проведен анализ научных взглядов на тему 
ценностного образования в свете требований европейских образовательных стандартов. Сделана по-
пытка обобщения психолого-педагогического подхода к толкованию понятий «ценности» и 
«ценностные ориентации» в системе профессиональной подготовки высшего учебного заведения. Дока-
зано, что сформированность ценностей напрямую влияет на характер профессиональной деятельно-
сти будущего учителя иностранного языка, его умение приобщать своих воспитанников к ценностям 
культуры, формированию ценностных приоритетов. Сформулированы концептуальные положения 
указанной задачи в процессе обучения, связанной с поиском и обоснованием парадигмальных ориентиров 
ценностного образования. 

Ключевые  слова :  образовательный процесс, ценности, ценностные ориентации, учитель ино-
странного языка, ценностные приоритеты. 

 
Maria Rakovska. Valuable orientations of future foreign language teacher’s personality in the edu-

cational process. 
The article is devoted to the actual problem of the formation of a future foreign language teacher’s personal-

ity values in the educational process. The concept of "values", "value orientations" in the context of their forma-
tion and development is characterized. The author analyzes scientific views on the topic of value education in the 
light of the requirements of European educational standards. An attempt has been made to generalize the psycho-
logical and pedagogical approach to the interpretation of the concept of "values" and "value orientations" in the 
system of professional training of higher education. It is proved that the formation of values directly influences 
the character of the professional activity of the future foreign language teacher, his ability to involve students in 
the values of culture, formation of value priorities. The conceptual statements of the identified educational task in 



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

Марія РАКОВСЬКА  Ціннісні орієнтації особистості майбутнього вчителя іноземної мови в системі  освітнього процесу 
a pedagogical context are formulated, related to the search and conceptualization of paradigmatic directions of 
value education. It is noted that in the context of a foreign language teacher preparation, the educational process 
becomes actuality as a means of its socialization that recognizes the special weight of the value aspect of educa-
tion and upbringing. Through the analysis of theoretical material the experience of the value education is gener-
alized and factors which positively influence to the process of a foreign language teacher preparation are ana-
lyzed. The author points out, that the core of a person is associated with his self-development, including values 
and value orientations own system forming, so the educational process should be correlated with human values. 
Special attention has been paid to the overview of approaches for “value “and “value orientations” content . The 
author has been paid attention to the formation of human values of future foreign teacher during educational 
process at university. The article presents that different researches find consensus in the vision of value as special 
standards that determine the selection and evaluation of human behavior, as a specific cultural universal motiva-
tions of human activity. The author points out that in the organization of the educational process practical and 
applied aspects will intensify. Main lines of the value education include the orientation on humanization of the 
educational process. Value education provides organization of professional activity, opportunities for self-
development and self-realization of personality of student, creation of additional pedagogical conditions aimed at 
increasing students’ value orientations. The article also presents common approaches to forming value outlook of 
future foreign language teacher through the interiorization of the value system of European democracy. The au-
thor points out that the educational content component of curricula and training programs of future foreign lan-
guage teachers should be based on value priorities. The studied question is extremely relevant.  

Keywords :  value education, educational process, values, value orientations, foreign language teacher, value 
priorities.   
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ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ  
ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Анотація статті. У статті висвітлено окремі аспекти проблеми правової соціалізації дітей та 
молоді в сучасних умовах; окреслено актуальні проблеми правової соціалізації вихованців закладу інтер-
натного типу, в яких, незважаючи на реформу деінституалізації,виховується значна кількість дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; подано визначення сутності поняття «правова 
соціалізація вихованців закладів інтернатного типу», наголошено, що цей процес супроводжується низ-
кою специфічних труднощів, пов’язаних з негативними аспектами соціалізації в інтернатних закладах. 
Приділено увагу особливостям правової соціалізації та виховання дітей в інтернатних закладах. 

Ключові  слова :  соціалізація, правова соціалізація, правова освіта, правова культура, правосвідо-
мість, заклад інтернатного типу, вихованці. Посилення в Україні євроінтеграційних про-цесів, її розвиток на сучасному етапі як демокра-тичної та консолідованої держави зумовлюють необхідність утвердження у суспільстві верховен-ства закону та загальної правової освіченості. Знання законів держави, що розвивається як пра-вова, набуває першочергового значення, оскільки такі знання забезпечують і правову основу функці-онування держави, і особисту безпеку громадян. Тому актуальним стає виховання молодого поко-ління з чіткою громадянською позицією, почуттям відповідальності за долю держави, із свідомим сприйняттям і діяльнісним наслідуванням право-вих норм моралі й законів, здатного до конструк-тивної міжособистісної та полікультурної взаємо-дії, що узгоджується в правовій площині. Правова соціалізація є складовою загальної соціалізації особистості, яка реалізується в певних соціокультурних умовах і залежить від рівня соці-ально-економічного розвитку, характеристик по-літичного режиму, домінівних соціально-економічних відносин, змісту національної куль-тури, і її результатом є правова сформованість особистості, її правосвідомість. У педагогічному аспекті це пов’язано із правовою освітою як цілес-прямованою і організованою складовою правової соціалізації, орієнтованою на формування таких складників, як-от: правовий розвиток, правова вихованість, правова навченість. Особливо скла-даним і важливим є процес правової соціалізації 

вихованців закладів інтернатного типу. І хоча Урядом України започатковано реалізацію «Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки», в закладах інтернатного типу залишається значна кількість дітей-сиріт та ді-тей, позбавлених батьківського піклування, що актуалізує проблему їхньої правової соціалізації та виховання. Отже, проблематика правової соціа-лізації дітей і молоді стала важливим напрямом психолого-педагогічних досліджень, зокрема у соціально-педагогічній науці ця проблема набу-ває все більшої актуальності. Сьогодні наявний значний інтерес учених до вивчення психолого-педагогічних аспектів право-вої соціалізації молодого покоління, формування правосвідомості та правової культури дітей і мо-лоді, а саме: педагогічні основи політико-пра-вової, громадянської, суспільствознавчої освіти в Україні (В. Арешонков, В. Андрейцев, Т. Ліхнев-ська та ін.); правової культури, громадянської сві-домості, правового менталітету, їх взаємозв’язок і значення в педагогічному процесі (В. Денисов, В. Годованець, В. Головченко, О. Прудникова та ін.); правова культура в сучасних умовах розбудо-ви демократичного суспільства (Є. Аграновська, М. Горшенєва, І. Іванніков, О. Костенко, Н. Плахотнюк, Д. Проков’єва, В. Сальніков, О. Скакун, В. Тацій, Є. Федика, В. Федорін та ін.); сутність і специфіка правової освіти й культури 
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школярів (В. Дубровський, Г. Давидов, В. Квасов, І. Котюк, В. Оржеховська, М. Подберезський, О. Пометун, Т. Ремех, Л. Твердохліб, Н. Ткачова, М. Фіцула, М. Щербань та ін.).  Вищезазначене засвідчує актуальність статті, 
метою якої є аналіз питання правової соціалізації вихованців закладів інтернатного типу; визначен-ня сутності поняття «правова соціалізація вихова-нців закладів інтернатного типу» та особливостей процесу правової соціалізації і виховання в інтер-натних закладах. Проблема правової соціалізації дітей і молоді набула актуальності у зв’язку з упровадженням в українському суспільстві демократичних основ життя, що вимагає створення необхідних умов для виховання соціально зрілої, вільної особисто-сті з високим рівнем правової культури та відпо-відального ставлення до її прав і свобод. Насампе-ред слід зауважити, що на законодавчому рівні основні напрями національної правової освіти в Україні затверджено у «Національній програмі правової освіти населення», де правову освіту ви-знано «необхідним складником системи освіти, що має на меті формування високого рівня право-вої культури та правосвідомості особи, її цінніс-них орієнтирів та активної позиції як члена гро-мадянського суспільства» [7, с. 2]. Метою Програ-ми є «підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхід-ного рівня правових знань, формування у них по-ваги до права» [7, с. 2]. Метою Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвен-ції ООН про права дитини» на період до 2021 року є забезпечення послідовної імплементації поло-жень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів ди-тини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандар-тів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016–2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюці-єю Організації Об’єднаних Націй 70/1 «Перет-ворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», у частині дотри-мання прав дітей [2, с.1]. У цьому зв’язку уваги потребує аспект право-вої соціалізації, як важливий напрям соціалізацій-ної проблематики в сучасних соціокультурних умовах.  Правову соціалізацію В. Головченко, А. По-тьомкін визначають як «процес, завдяки якому люди вчаться думати і вести себе відповідно до засвоєння та активного відтворення соціально-

правового досвіду, набутого в умовах спілкування з іншими людьми і суспільством в цілому, а також різних видів суспільно-правової дійсності» [4, с. 103]. Правова соціалізація передбачає: засвоєння критеріїв оцінювання юридичних ситуацій; ви-вчення законів і соціальних вимог, які визнача-ють міру можливостей і належної поведінки в сус-пільстві; усвідомлення своїх прав і обов’язків та способів їх реалізації; засвоєння необхідних соці-альних навичок через правове навчання, правову освіту [3, с. 55]. Серед функційправової соціалізації особисто-сті варто виокремити такі: 
– пізнавально-перетворювальна функція, яка спрямована на оволодіння юридични-ми знаннями про правові категорії, норми, закони, традиції, а також на правильне використання отриманих знань на практи-ці. В правовій ситуації, керуючись обрани-ми орієнтирами поведінки; 
– праворегулятивна функція, яка виконує роль посередника між нормою і поведін-кою дитини, впливає на стосунки між діть-ми, між дитячим і дорослим світом, оскіль-ки певним чином їх нормує, впливає на вибір правової поведінки залежно від си-туації; 
– ціннісно-норамативна фукнція, яка реалі-зується на основі системи правових цінно-стей, що дозволяє дитині оцінювати різні суспільні явища і процесі, правові норми та інші елементи, що складають рівень правової культури конкретного суспільст-ва. Основним завданням цієї функціє є вве-дення дитини в систему ціннісно-сенсових і нормативно-регулятивних категорій су-часного суспільства; 
– правосоціалізаційна функція необхідна для безконфліктного входження с особис-тості у суспільстві взаємини. Вона забезпе-чує поважне ставлення до норм права та їх позитивне сприйняття. Саме ця функція дозволяє здійснювати захист дітей від де-стабілізуючого впливу кримінальних і асо-ціальних груп. Провідне завдання правової соціалізації – забезпечити правомірну поведінку особистості, що передбачає формування і розвиток у неї пра-вової культури, правового виховання, правосвідо-мості. Найвищим щаблем прояву сформованості правових складників: правової освіти; правової вихованості; правової навченості; правового роз-витку Н. Головко вважає правову культуру особи-стості [3, с. 55]. Зауважимо, що питання правової культури вихованців закладів інтернатного типу у соціально-педагогічній науці є малодосліджени-ми. Водночас, низький рівень правової самосвідо-мості і правової культури, досвід антисоціальної 

Інна РОГАЛЬСЬКА-ЯБЛОНСЬКА, Ганна КОРІННА  Правова соціалізація вихованців закладів інтернатного типу: сутність та особливості 



167 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

поведінки вихованців інтернатних установ засвід-чує необхідність формування у них правових норм і цінностей, правової культури.  На формування правової культури особистос-ті впливають чинники, серед яких І. Коваленко виокремила об’єктивні (належать такі, що не ма-ють своєю безпосередньою метою формування правової культури, проте тим чи іншим способом здійснюють вплив на процес правової соціалізації особистості: соціально-економічна та соціально-політична ситуація в країні, рівень добробуту на-селення, характер політичногорежиму, особливо-сті національної культури тощо) та суб’єктивні (чинник втілюється у діяльності, яка має своєю метою формування правосвідомості та правомір-ної поведінки, і унаочнюється у правовому вихо-ванні) [5, с.1]. У руслі заявленої проблематики важливим є звернення до особливостей правової соціалізації неповнолітніх, яку А. Комарницький визначає як «частину загального процесу соціалізації, що є процесом засвоєння, прийняття і реалізації особи-стістю правових цінностей суспільства: правових уявлень, ідей, правових почуттів, емоцій, оцінок моделей і норм поведінки» [6, с. 21]. Учений наго-лошує на двобічності процесу правової соціаліза-ції, оскільки, з одного боку, суспільство, референ-тні групи, правова практика визначають позитив-ну або негативну спрямованість вказаного проце-су, з іншого – особистість активно та вибірково сприймає зовнішні впливи, чим сприяє процесу правової соціалізації або стримує його. Погоджує-мося з думкою вченого, що на початковому етапі становлення особистості зовнішні нормативи ви-значеної суспільством правової поведінки вхо-дять у її свідомість, трансформуючись у певну ціннісно-нормативну модель поведінки, що відпо-відає прийнятій суспільній ієрархії цінностей. Під-креслимо, в процесі первинної правової соціаліза-ції неповнолітніх ними засвоюються критерії оці-нок юридично значущих ситуацій, формується ставлення до правових явищ, виробляються нави-чки і формується готовність до правомірної пове-дінки. З огляду на це, структурно-правову соціалі-зацію А. Комарницький уважає двобічним проце-сом, який містить кілька основних елементів пра-вової свідомості, що безпосередньо стосується поведінки дитини. Так, першим елементом право-вої свідомості вчений називає пізнання та оволо-діння правовою інформацією, яку дитина отримує як стихійно, так і цілеспрямовано. Стихійне пере-давання правової інформації здійснюється соціа-льним оточенням дитини, референтними група-ми, друзями, батьками, родичами. Натомість орга-нізовану і цілеспрямовану правову інформацію надають особистості держава, засоби масової ін-

формації, виховні організації, заклади освіти то-що. Особливо важливого значення А. Комарниць-кий надає другому елементу – організованій і ці-леспрямованій правовій інформації, оскільки за такого підходу її програма «органічно пов’язана з проблемами правового навчання і правового ви-ховання неповнолітніх» [6, с.22].  Другим елементом правової соціалізації А. Комарницький уважає особистісне прийняття правових цінностей, яке в реальній життєдіяльно-сті може набувати різноманітних форм: «це емо-ційна реакція на те чи те правове явище, це пози-тивна або негативна оцінка правової норми і практики її застосування. Прийняття особистістю правових цінностей може означати і ступінь сфор-мованості інших елементів індивідуальної право-свідомості: емоційних, раціональних, вольо-вих» [6, с.22]. Третій елемент правової соціалізації, за А. Комарницьким, – це втілення у вчинках і діях особистості правових ідей, принципів та імпера-тивів. Учений уважає, що це – практична реаліза-ція засвоєних і особистісно прийнятих правових цінностей. Учинки і дії особистості – це дійсний критерії її правової соціалізації. Особливо вчений наголошує на тому, що правові ідеї, переконання, принципи і норми, які і є змістом правової соціалі-зації, автоматично не оволодівають свідомістю дитини. Тут «потрібна вміла творча робота інсти-туцій правової соціалізації щодо структурування ідей, принципів, норм для їх подальшого роз’яс-нення і донесення до свідомості неповнолітніх задля особистісного переконання, внутрішньої орієнтації і правослухняної поведінки» [6, с.23]. Можна дійти висновку про те, що таким цілеспря-мованим, організованим і спеціальним впливом на правосвідомість особистості є правове вихо-вання, що забезпечує підвищення рівня правової культури людини, групи людей, суспільства в ці-лому.  Отже, важливими складниками правової соці-алізації є правове виховання – процес цілеспрямо-ваного та систематичного впливу на її правосвідо-мість за допомогою сукупності різноманітних правовиховних заходів, формування правової ду-ховності, здатності до розуміння правової дійсно-сті та самовизначення в ній на підставі адекват-ного ставлення до правових реалій. Наголосимо, що соціалізація вихованців інтернатного закладу супроводжується низкою специфічних і прита-манних лише їй труднощів, тому варто зважати на негативні аспекти соціалізації дітей у закладах інтернатного типу, визначені А. Капською, а саме: «відсутність спілкування з біологічними батька-ми; деформація родинних зв’язків через важке минуле; дефіцит любові, ласки, уваги; вузьке коло 
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спілкування через закритий колектив; випадки жорстокості з боку персоналу та вихованців; рег-ламентація проведення часу; несформований об-раз «Я»; підвищене почуття тривожності, орієнта-ція на ворожість соціуму; закомплексованість, емоційна невдоволеність; відсутність особистого простору та соціальних навичок особистого жит-тя; економічна деривація; постійне перебування у вузькому комунікативному просторі; обмежені можливості у виборі професії; відсутність навичок вирішення власних проблем із офіційними струк-турами; соціальна незахищеність після виходу із закладу інтернатного типу» [9]. Окрім того, науковці та практики виокремлю-ють недоліки суспільного виховання, що негатив-но впливають на психічний розвиток дітей: непра-вильна організація спілкування дорослих із діть-ми; виховання й навчання дітей за програмами, якіне компенсують дефекти розвитку, отримані відсутністю сім’ї; недиференційований підхід до вихованців у процесі виховання і навчання; бід-ність конкретно-чуттєвого досвіду дітей, зумовле-на надмірним звуженням довкілля: мала кількість і одноманітність сенсорних подразників, якими вони оперують; постійне перебування дітейв умо-вах колективу (відсутність особистого простору, усамітнення, самостійності у виборі) тощо[1]. Сучасні дослідники проблем правосвідомості молоді (В. Новіков, Л. Гачак-Величко) уважають, що для правосвідомості значної частини молоді характерне таке явище, як «синкретичність нега-тивного ставлення до вітчизняного законодавст-ва та практики його застосування». Як наслідок, часто негативний досвід практики застосування вітчизняного законодавства проектується в моло-дих людей на негативне ставлення до законодав-ства як такого [8, с.111].Це актуалізує потребу в орієнтації освіти на пошук нових підходів до пра-вового виховання та соціалізації дітей з метою оволодіння ними певним обсягом правових знань, знань своїх юридичних прав і обов’язків, умінь їх виконувати, використовувати і дотримуватись, застосовувати норми права відповідно до вимог законності не лише в закладах освіти, але й в за-кладах інтернатного типу. Зауважимо, що соціалі-зація вихованців інтернатних закладів здійсню-ється в умовах дефіциту можливостей встанов-лення міцних і тривалих взаємин з різними аген-тами соціалізації; закритості, ізольованості та від-стороненості від реального життя; присутності феномену «суспільної власності»; превалювання групової, а не індивідуальної, спрямованості вихо-вних впливів. Правову соціалізацію вихованців закладів інтернатного типу визначаємо як процес стихій-ного та цілеспрямованого впливу на правосвідо-

мість дитини з метою формування правосвідомос-ті, правових переконань, вироблення у неї право-мірної поведінки в умовах освітньо-виховного середовища інтернатного закладу, що зумовлю-ється його специфічними особливостями – замі-щенням головного інституту соціалізації – роди-ни – освітнім закладом і призводить до деформа-ції процесу соціалізації його вихованців. В освіт-ньо-виховному середовищі соціального та право-вого становлення вихованців інтернатного закла-ду наявні складні проблеми, що ускладнюють процес формування правової культури особистос-ті. Насамперед слід враховувати те, що вихованців інтернатних установ уже мають певний життєвий досвід, у тому числі правових взаємин, як позити-вного плану, так і в негативного. З іншого боку, маємо зважати на те, що осмислення такого досві-ду має для дитини особистісний сенс і важливе значення, оскільки у цей віковий період особис-тість має визначатися з вибором подальшого життєвого шляху та інтеграцією у суспільство.  Також є певні особливості засвоєння дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування правової інформації, пов’язані із недо-статньою сформованістю у таких дітей здатності до засвоєння знань, що обумовлене незрілістю емоційно-вольової сфери, їхньою низькою пізна-вальною активністю, порушеними процесами са-морегуляції, підвищеним почуттям тривожності, невпевненістю, незахищеністю. На важливості зв’язку правових почуттів з емоційної сферою наголошує Н. Головко: «Правові почуття – стійкі-ші і триваліші психічні стани. Це така форма відо-браження правових явищ, яка сприймається і оці-нюється особистістю відповідно до своїх потреб, інтересів і до потреб інших суб’єктів права і відо-бражає суб’єктивне ставлення особистості до цих явищ, почуття законності, почуття права, почуття справедливості. У процесі правової діяльності і поведінки правові почуття зливаються з інтелек-туальною і вольовою сферами індивідуальної правосвідомості» [3]. Тому освітньо-виховна дія-льність у закладах інтернатного типу має макси-мально враховувати психосоціальні особливості своїх вихованців, заклад має стати для них «правовим простором», в якому усі працівники – від керівника до технічного персоналу є носіями правової культури. Окрім того організація і прове-дення у закладах інтернатного типу роботи, спря-мованої на формування правової культури вихо-ванців, формування їхньої правосвідомості та пра-вовідновідної поведінки має здійснюватися на основі спеціально розроблених методик і програм правового виховання, не лише орієнтованих на оволодіння правовими уявленнями, набуття ви-хованцями знань про суб’єктивні права і свободи, 
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юридичні обов’язки, але й тих, які дозволяють досягти усвідомлення вихованцями поняття пра-ва, сформувати у правосвідомість, індивідуальний стиль життя без порушення вимог правових норм. У роботі з правової освіти вихованців в закладах інтернатного типу необхідно акцентувати увагу на визнанні цінності прав людини, вихованні в дітей почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав, уміння їх реалізовувати і захищати, не пору-шуючи прав інших людей. Процес правової соціа-лізації і виховання є достатньо тривалим, але він не повинен бути періодичним; цей процес вима-гає постійної багатопланової і різноманітної робо-ти педагогічного персоналу закладу інтрнатного типу.  Отже, проблема правової соціалізації є акту-альною проблемою міждисциплінарних дослі-джень, до якої постійно зростає інтерес сучасних науковців. У процесі правової соціалізації вихо-ванці залучаються до правової культури сус-пільства, набувають певних правових знань і вчаться сприймати правові норми і цінності, ви-значені суспільством. У цьому процесі задіяно ба-

гато внутрішньо-особистісних і соціально-правових механізмів засвоєння правових норм, правил, особливостей правомірної поведінки, ус-відомлення необхідності права як регулятора сус-пільних взаємин. Тому, важлива відповідальність за ефективну правову соціалізацію покладається на соціальних педагогів, як осіб та фахівцівз від-повідною правовою культурою, системою знань, умінь і навичок ефективного здійснення правової соціалізації та виховання суб’єктів освітнього процесу закладів інтернатного типу,результатом якого є сформована правова культура. Важливим компонентом правової соціалізації є правове ви-ховання, яке із загального процесу правової соціа-лізації вирізняється цілеспрямованістю та систе-матичністю. Методично правильна його організа-ція потребує насамперед підготовки відповідних фахівців у закладах вищої освіти та формування їхньої готовності якісно та професійно здійснюва-ли процес правової соціалізації вихованців закла-ду інтернатного типу, що становить перспективи подальших наукових розвідок..  
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Інна РОГАЛЬСЬКА-ЯБЛОНСЬКА, Ганна КОРІННА  Правова соціалізація вихованців закладів інтернатного типу: сутність та особливості 
Инна Рогальская-Яблонская, Анна Коринная. Правовая социализация детей в учреждениях 

интернатного типа: сущность и особенности. 
В статье освещаются отдельные аспекты проблемы правовой социализации детей и молодежи в 

современных условиях; подняты актуальные проблемы правовой социализации воспитанников учреж-
дениях интернатного типа, в которых, несмотря на реформу деинституализации воспитывается 
большое количество детей-сирот и детей, родители которых лишены родительский прав; определена 
сущность понятия «правовая социализации воспитанников учреждениях интернатного типа», под-
чёркнивается, что этот процесс сопровождается некоторыми специфическими трудностями, связан-
ными з негативными аспектами социализации в учреждениях интернатного типа. Авторы уделяют 
внимание особенностям правовой социализации детей в учреждениях интернатного типа. 

Ключевые  слова :  социализация, правовая социализация, правовое образование, правовая культу-
ра, правосознание, учреждение интернатного типа, воспитанники.  

 
Inna Rogalskaya-Yablonska, Hanna Kopinna. Legal socialization of pupils of internal type institu-

tions: essence and features. 
Abstract article. The article highlights some aspects of the problem of legal socialization of children and 

youth in modern conditions, which became relevant in connection with the introduction of democratic founda-
tions of life in Ukrainian society, which requires creating the necessary conditions for the education of a socially 
mature, free personality with a high level of legal culture and responsible relation to its rights and freedoms. Topi-
cal problems of legal socialization of boarding school pupils, which, despite the reform of deinstitutionalization, 
are highlighted a significant number of orphans and children deprived of parental care. The definition of the es-
sence of the concept of "legal socialization of pupils of boarding schools" is given in the issue by the author as a 
process of spontaneous and purposeful influence on the child's consciousness with the purpose of formation of 
justice, legal beliefs, development of her legitimate behavior in the conditions of educational and educational en-
vironment of the boarding school, main institute of socialization – family – educational institution and leads to 
deformation of the process of socialization of its pupils. It is emphasized that this process is accompanied by a 
number of specific difficulties related to the existence of certain life experiences in the caregivers, including legal 
relations, both positive and negative. Understanding this experience is of personal meaning and importance to the 
child, since during this age period, the personality must be determined by the choice of further life path and inte-
gration into society. Attention is paid to the peculiarities of legal socialization and upbringing of children in 
boarding schools, where many internal and personal and social-legal mechanisms of assimilation of legal norms, 
rules, peculiarities of lawful behavior, awareness of the necessity of law as a regulator of social relations are in-
volved. It is emphasized that the important responsibility for effective legal socialization rests on social educators, 
as persons and specialists with the appropriate legal culture, system of knowledge, skills and skills of effective 
implementation of legal socialization and education of subjects of educational process of institutions of boarding 
school type, the result of which is formed legal culture. 

Keywords :  socialization, legal socialization, legal education, legal culture, legal awareness, boarding 
school, pupils.   
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СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  
ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ  
У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

У статті окреслено теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх інженерів у вищих тех-
нічних закладах освіти.Проаналізовано сучасні підходи, концепції, визначено особливості професійної 
підготовки фахівців технічного профілю. Досліджено сутність, зміст компетентнісного підходу в осві-
ті. Обґрунтовано структурні компоненти, функції компетентності майбутнього фахів-
ця.Охарактеризовано етапи формування професійної компетентності студентів вищих технічних за-
кладів освіти. Розкрито компоненти професійної підготовки майбутніх фахівців технічної сфери. Дове-
дено ефективність компетентнісної орієнтованості підготовки майбутніх інженерних працівників, 
актуалізацію її діяльнісної складової на основі реалізації особистісно орієнтованого підходуз метою 
формування висококваліфікованого випускника вищого технічного закладу освіти. 

Ключові  слова :  вищі технічні заклади освіти, професійна підготовка,майбутні фахівці інженер-
ного профілю,компетентнісний підхід в освіті,професійна компетентність, компетенція. Інноваційні зміни в освітній галузі України, сучасна державна освітня політика спрямовані на європейську інтеграцію та стимулюють появу творчих новаторських ідей, пошук більш доскона-лих форм, методів, прийомів навчання, а також потребу у конкурентоспроможних компетентних фахівцях, здатних до професійного самовдоскона-лення в сучасному суспільстві, що постійно змі-нюється і трансформується.  Сучасні зміни в економіці, політиці, розвиток новітніх технологій вимагають зміни погляду на роль, сутність, зміст підготовки майбутніх інже-нерів. Актуалізація проблеми підвищення якості підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти зумовлена необхідністю забезпечення віт-чизняних промислових підприємств висококвалі-фікованими, конкурентоспроможними інженер-ними фахівцями, здатними адаптуватися в швид-козмінних ринкових умовах, творчо виявляти ак-тивну самостійність у розв’язанні завдань проми-слового виробництва.  Освіта як соціальний інститут виступає сього-дні гарантом професійної успішності майбутнього 

спеціаліста та його конкурентоспроможності на ринку праці, що передбачає підготовку професій-но та соціально мобільних компетентних фахів-ців, які якісно володіють професією та вільно орі-єнтуються в суміжних областях діяльності. Одним із провідних факторів удосконалення системи вищої освіти в Україні визначається сьогодні ком-петентнісний підхід, який забезпечує реалізацію концепції гуманістичної освіти,що й зумовлює актуальність нашого дослідження.  Основними цілями професійної підготовки майбутніх інженерів є забезпечення умов для все-бічного розвитку компетентного фахівця техніч-ної сфери, який є конкурентоспроможним на рин-ку праці, й здатний до професійного саморозвит-ку та самовдосконалення протягом життя. Профе-сійна компетентність майбутніх випускників ви-щих технічних навчальних закладів освіти висту-пає індикатором готовності до майбутньої профе-сійної діяльності та їх активної діяльності у дер-жавному суспільному житті.  На думку сучасних дослідників теоретичних положень та практичних аспектів професійної 
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підготовки майбутніх інженерів у вищих техніч-них закладах освіти С. Артюха, О. Баранець, Н. Брюханової, Е. Зеєра, О. Коваленко, А. Нізов-цева, Ю. Пазиніч, Н. Тимків та ін., однією з особли-востей професії інженера є не лише вміння здійс-нювати налагодження та обслуговування техніч-них пристроїв; інженер має бути дослідником, організатором роботи колективу.  Основним завданням вищих технічних закла-дів освіти є підготовка висококваліфікованих ін-женерних працівників, які здатні компетентно й ефективно розв’язувати технічні задачі на євро-пейському і світовому рівнях. Ця проблема потре-бує особливої уваги сучасних дослідників. Саме тому метою статті є дослідження теоретико-методологічних підходів до підготовки майбутніх фахівців інженерного профілюу вищих технічних закладах освіти. За своєю комунікативною і предметною сутні-стю професія інженера поєднує міждисциплінарні знання, інноваційні уявлення та ознаки середови-ща із власними можливостями синтезу різної ін-формації для створення нової предметної реально-сті. Професійно підготовлений інженер має вміти: проектувати і конструювати; користуватися засо-бами виробничої, управлінсько-практичної, конс-труктивно-технологічної, дослідницької діяльнос-ті; організовувати виробничий процес; забезпечу-вати впровадження досягнень науки і виробницт-ва; розробляти науково-технічну документацію; вміти використовувати нормативно-довідкову, науково-технічну, виробничу інформацію; розроб-ляти техніко-технологічні проекти, плани, регла-менти; нормувати й керувати роботою виробницт-ва; розробляти й реалізовувати заходи підвищен-ня ефективності виробництва [4, с. 31]. Сучасний етап розвитку інженерної освіти в Україні актуалізує компетентнісну орієнтованість змісту підготовки майбутніх інженерних праців-ників, його діяльнісну складову на основі реаліза-ції особистісно орієнтованого підходу. Компетентність визначається сучасними вче-ними Н. Бібік, О. Єременко, В. Луговим, О. Поме-тун, О. Савченко, Г. Селевко, К. Хоружим, А. Ху-торським та ін. як готовність майбутніх спеціаліс-тів до суспільно-ціннісної самореалізації в май-бутній професійній діяльності. Сучасні дослідни-ки теоретичних та практичних умов упроваджен-ня компетентнісного підходу в освіті характери-зують компетентного фахівця як такого, який готовий ефективно здійснювати професійну ді-яльність, використовувати інновації для досяг-нення мети, та є глибоко обізнаним в галузі інже-нерного виробництва.  Ідеї загального і особистісного розвитку, які сформульовані в контексті гуманістичних психо-

лого-педагогічних концепцій розвиваючої та осо-бистісно орієнтованої освіти, виступили прообра-зом сучасного розуміння компетентнісного підхо-ду в освіті. В основі аналізу категоріальної бази компетентнісного підходу лежать ідеї цілеспря-мованості процесу освіти й цілепокладання в осві-ті, при якому компетенції визначають узагальне-ний рівень умінь і навичок студента. За таких умов моделювання змісту освіти передбачає вра-хування чотирьох компонентів: знання, вміння, досвід творчої діяльності, досвід особистісно-ціннісного ставлення [2]. Особливістю реалізації компетентнісного підходу в процесі підготовки студентів вищих технічних закладів освіти є здатність майбутніх фахівців до рефлексії та самоорганізації, тобто студент має усвідомлювати навчальний матеріал, відчувати потребу в ньому, отже має відбуватися не трансляція знань, а розвиток діяльнісних здат-ностей студента як пріоритетної характеристики компетентної особистості. Компетентнісний підхід у широкому сенсі передбачає цілісний досвід особистості у вирі-шенні життєвих та професійних ситуацій. Компе-тентнісний підхід, за нашими висновками, поля-гає у виконанні майбутнім фахівцем соціальних ролей, професійних функцій, компетенцій. Компе-тентність фахівця включає в себе наступні компо-ненти: змістовий – це глибоке знання предмета, що передбачає постійне оволодіння новою інфор-мацією для ефективного розв’язання професійних завдань, а також процесуальний компонент, тоб-то освоєнні вміння майбутнього фахівця. Сутнісною характеристикою компетентності визначаємо можливість її формування в органіч-ній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистісної зацікавленості в певному виді діяльності, отже цінності виступають осно-вою професійної компетентності майбутнього фахівця. Професійна компетентність сучасними дослі-дниками Н. Бордовською, В. Раєвським, А. Реаном, А. Хуторським визначається як сукупність умінь студента систематизувати наукове і практичне знання з метою ефективного розв’язання профе-сійних задач. Зазначаючи, що процес формування професійної компетентності триває протягом  усієї професійної діяльності, В. Федіна розкриває три основні його етапи. Зокрема, етап формуван-ня професійних намірів і спрямованості відбува-ється в процесі адаптації майбутніх спеціалістів технічної сфери до діяльності в галузі промисло-вого виробництва. Професійна підготовка, на дум-ку дослідниці, здійснюється шляхом оволодіння спеціальними професійними знаннями й уміння-ми. На етапі професійного становлення фахівця 
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технічної сфери відбувається набуття ним профе-сійного менталітету і навичок високоякісно здійс-нювати професійну діяльність [8]. У світлі нашого дослідження важливим є твердження В. Петрук, яка визначає професійну компетентність як готовність особистості мобілі-зувати власні ресурси, організовані в систему знань, умінь, здібностей і особистісних якостей, які необхідні для ефективного розв’язання профе-сійних завдань у типових і нестандартних ситуа-ціях, що включає в себе ціннісне ставлення особи-стості до цих ситуацій [5]. На значущості ціннісних орієнтацій спеціаліс-та, мотивів його діяльності, загальної культури, стилю взаємодії з оточуючими, усвідомлення сві-ту навколо себе і себе у світі як важливих структу-рних елементів професійної компетентності, на-голошує також Т. Браже [1, с.89-94]. Професійна компетентність, за нашими ви-сновками, означає сукупність фундаментальної та предметної компетентностей.Професійна компе-тентність фахівців інженерного профілю передба-чає єдність їх особистісних якостей та знань, що забезпечують високий рівень організації майбут-ньої професійної діяльності. Професійна компетентність майбутнього інже-нера формується на засадах теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистісних якостей та життєвого досвіду, що зумовлює готовність фа-хівця до виконання професійних обов’язків та за-безпечує високий рівень його самоорганізації. Сучасну професійну підготовку фахівців техні-чної сфери Н. Ничкало розглядає як засіб соціалі-зації молодого фахівця, гармонізації його відносин з природосоціальним світом. На її думку, підготов-ка майбутніх інженерних працівників виступає засобом їх соціалізації, професіоналізації та набут-тя ними професійних компетентностей. Метою підготовки вчена визначає оволодіння майбутні-ми інженерними фахівцями фундаментальними та прикладними знаннями, а також культурою орга-нізації власної професійної діяльності [3]. Необхідність розв’язання складних наукових, технічних, організаційних, управлінських завдань у ході професійної діяльності потребує, на думку Л. Товажнянського, формування у майбутніх інже-нерів умінь і навичок прогнозування наслідків власних рішень (соціальних, економічних, еколо-гічних та ін.) [6]. Професіоналізм сучасного фахів-ця технічної сфери визначається його компетент-ністю у галузевій сфері, а саме: організаційно-управлінською, проектно-конструкторською, екс-плуатаційно-технологічною та науково-дослід-ною компетентностями. Іншими важливими ком-петентностями майбутніх фахівців технічної сфе-ри,як стверджує О. Романовський, є психологічна, управлінська, економічна та правова [7].  

Організаційно-змістовими компонентами професійної підготовки студентів у вищих техніч-них закладах освіти є: гуманітарна, інженерно-теоретична, технологічна, практична, управлінсь-ка, науково-дослідна, інформаційна, економічна, господарсько-правова та екологічна підготовки, що вимагає формування у майбутніх фахівців ін-женерного профілю відповідних професійних компетенцій.  Метою гуманітарної підготовки студента ви-щого технічного закладу освіти є формування інтелігентного фахівця технічної сфери,який по-важає права і думку оточуючих людей. Така підго-товка спрямована на вивчення особистості, вста-новлення її ролі та місця в національному, світо-вому культурному середовищі. Інженерно-теоре-тична підготовка майбутніх інженерів передбачає в процесі її реалізації формування професійних компетенцій на основі пізнання закономірностей, принципів та моделей галузі виробництва.  Технологічна підготовка передбачає оволо-діння студентами вищих технічних закладів осві-ти технологіями промислової обробки матеріалів і виробів. Оволодіння навичками реалізації техно-логічних процесів промислового виробництва високоякісних товарів здійснюється в ході прак-тичної підготовки майбутніх інженерів. Управлінська підготовка майбутніх інженер-них фахівців має за мету формування культури і навичок управління трудовим колективом; уміння становити та розв’язувати стратегічні й тактичні завдання промислового виробництва; навичок соціальної організації праці, яка відповідає сучас-ним ринковим вимогам на основі конкуренції тех-нічних ідей, високоякісних товарів та послуг.  Формування наукової культури студентів, залучення їх до фундаментальних досліджень в галузі сучасного промислового виробництва, ово-лодіння вміннями застосовувати інновації інже-нерної науки в ході майбутньої професійної діяль-ності здійснюється в процесі науково-дослідної підготовки.Відтак, інформаційна підготовка май-бутніх інженерів спрямована на вивчення сучас-них інформаційно-комунікаційних технологій, за-собів комп’ютерної техніки, що дають змогу знахо-дити, обробляти, зберігати необхідну інформацію. Економічна підготовка майбутніх інженерів забезпечує формування їх економічної культури професійної діяльності в умовах ринкової еконо-міки, оскільки від інженерного рішення технічно-го працівника залежить економічна доцільність виробництва. Система державних правових нор-мативів, законів, правил є основою господарсько-правової підготовки майбутнього інженера, в ході якої формуються юридично-правові засади його професійної діяльності. У процесі екологічної  
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підготовки фахівців системи «людина-машина-середовище»відбувається опанування знаннями про вплив технологій виробництва та технічних систем на оточуючий світ й здоров’я людини.  Професійна компетентність майбутнього ін-женера, як свідчать результати нашого дослі-дження, визначається рівнем його професійної освіти, досвідом, індивідуальними здібностями, вмотивованим прагненням до неперервної самоо-світи та саморозвитку, творчим і відповідальним ставленням до професійної діяльності. Таким чином, необхідність модернізації сис-теми вищої технічної освіти України, її вдоскона-лення і підвищення якості є важливою соціокуль-турною проблемою, яка обумовлюється потреба-ми держави у підготовці майбутніх інженерних фахівців на рівні міжнародних вимог та забезпе-ченні позитивних умов для їх особистісного роз-витку, соціалізації та самореалізації.Як свідчить аналіз педагогічного досвіду останнього десяти-ліття, розбудова державної освітньої системи має здійснюватись на компетентнісній основі, оскіль-ки компетентнісний підхід в освіті став суспільно значущим явищем та пріоритетним напрямом у 

формуванні концептуальних засад, сутності та змісту вищої технічної освіти; саме тому набуття майбутніми інженерами відповідних компетент-ностей в процесі їх професійної підготовки стало актуальним стратегічним завданням в галузі дер-жавної освітньої політики.  Реалізація ідей та принципів державної полі-тики в галузі освіти можлива за умови реалізації системного підходу до організації професійної під-готовки (гуманітарної, інженерно-теоретичної, технологічної, практичної, управлінської, науково-дослідної, інформаційної, економічної, господарсь-ко-правової та екологічної), майбутніх фахівців технічного профілю, що вимагає формуванняв про-цесі їх підготовки відповідних професійних компе-тентностей, яке має здійснюватись на гуманістич-них принципах та засадах. Дотримання викладача-ми вищих технічних закладів освіти основних гума-ністичних принципів дає змогу всебічно враховува-ти та сприяти розвитку особистіснихякостей, запи-тів,потреб, суб’єктного досвіду студентів, що спри-яє забезпеченню умов для особистісного та профе-сійного саморозвитку конкурентоспроможного компетентного фахівця технічного профілю. 
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Наталія РОМАНЧУК, Олександр МАЙБОРОДА, Наталія РОМАНЧУК  Сучасні теоретико-методологічні підходи до підготовки майбутніх інженерів у вищих технічних закладах освіти  
Наталья Романчук, Александр Майборода, Наталья Романчук . Современные теоретико-

методологические подходы к подготовке будущих инженеров в высших технических учебных 
заведениях 

В статье очерчены теоретико-методологические основы подготовки будущих инженеров в высших 
технических учебных заведениях. Проанализировано современные подходы, концепции, определено осо-
бенности профессиональной подготовки специалистов технического профиля. Исследована сущность, 
содержание компетентностного подхода в образовании. Обоснованы структурные компоненты, функ-
ции компетентности будущего специалиста. Охарактеризованы этапы формирования профессиональ-
ной компетентности студентов высших технических учебных заведений. Раскрыты компоненты про-
фессиональной подготовки будущих специалистов технической сферы. Доказана эффективность ком-
петентностной ориентированности подготовки будущих инженерных работников, актуализация её 
деятельностной составляющей на основе реализации личностно ориентированного подхода з целью 
формирования висококвалифицированного выпускника высшего технического учебного заведения. 

Ключевые  слова :  высшие технические учебные заведения, профессиональная подготовка, буду-
щие специалисты инженерного профиля, компетентностный подход в образовании, профессиональная 
компетентность, компетенция. 

 
Natalia Romanchuk, Оlexandr Maiboroda, Natalia Romanchuk. Current theoretical and methodo-

logical approaches to future engineers’ training in higher technical educational institutions  
The article shapes modern theoretical and methodological basis of future specialists of engineering profile 

training in higher technical educational institutions. The problem of raising the quality of their professional train-
ing is determined by the need to provide local industry with highly-qualified and competitive specialists in engi-
neering. Education as a social institution ensures the professional success of an individual and his privilege on 
current labour market. Modern concepts, essence, and content of competence approach in education are men-
tioned. The structural components of professional training of future specialists of engineering profile are investi-
gated. The essence and content of professional competence of students are justified. It is important to note that 
the formation of professional competence is to be based on humanistic principles taking into consideration the 
essential creation of a learning environment for personal development. Access to the modern fundamental re-
search field should be provided for mastering students’ skills and application of innovative scientific and techno-
logical principles. Such an approach enables the tutors of higher educational institutions to consider personal 
needs, requirements, ambitions, and experience of every learner and future specialist in a technical sphere. Thus, 
professional competence in psycho-pedagogical context implies the idea of general and personal development and 
includes the complex of personal traits, the acquired knowledge and practical experience that guarantee a high 
level of self-organization during professional career. Besides, professional competence is valid due to the unity of 
fundamental, object, psycho-pedagogical and methodological competences. The implementation of training on 
the basis of a competent approach in higher technical educational institutions is effective and proves to be consis-
tent in the formation of a highly qualified specialist of engineering profile. 

Key  words :  higher technical educational institutions, professional training, future engineering specialists, 
competence-based approach in education, professional competence, competence. 
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КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ  
КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  

ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
У статті розглянуто теоретичні засади проблеми формування професійно-методичної спрямова-

ності культуромовної особистості майбутніх вихователів. З’ясовано сутність ключових понять 
«спрямованість», «професійна спрямованість», «професійно-методична спрямованість», «мовленнєво-
методична спрямованість підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти», «професійно
-методична спрямованість культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти». На основі аналізу нормативних документів з організації освітнього процесу у закладах вищої 
освіти автором визначено компоненти професійно методичної спрямованості майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти: мотиваційний, когнітивний, професійно-орієнтований, рефлексивно-
оцінний. Автором описано принципи формування професійно-методичної спрямованості культуромов-
ної особистості майбутніх вихователів, які сприяють підвищенню успішності реалізації процесу форму-
вання культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 

Ключові  слова :  спрямованість, професійна спрямованість, професійно-методична спрямова-
ність, мовленнєво-методична спрямованість підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти, компоненти, принципи. 
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Актуальність дослідження визначається не-обхідністю оновлення змісту фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної осві-ти, раціонального поєднання в освітньому проце-сі закладів вищої освіти їхньої теоретично-професійної і практичної (методично-спрямо-ваної) підготовки. Напрями розвитку дошкільної та вищої освіти на державному рівні регламенту-ються Законами України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про дошкільну осві-ту» (2017), «Базовий компонент дошкільної осві-ти» (2012), Концепція розвитку педагогічної осві-ти (2018). Пріоритетність української мови у сфе-рі освіти, науки, культури визначається Законом України «Про забезпечення функціонування укра-їнської мови як державної» (2019). Метою Кон-цепції педагогічної освіти є підготовка педагогіч-них працівників нової генерації, забезпечення умов для становлення альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного розвитку педагогів. Проблема методичної підго-товки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти виступила предметом дослідження таких учених: А. Богуш, Г. Григоренко, К. Крутій, І. Княжева, О. Корнєєва, Т. Пономаренко та ін.). Проблема підготовки майбутніх вихователів ЗДО до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку розкрито в дослідженнях О. Аматьєвої, А. Богуш, 

Н. Гавриш, О. Швець, І. Луценко та ін.). Водночас проблема формування професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості май-бутніх вихователів закладів дошкільної освіти не була предметом спеціального дослідження. Наяв-ні суперечності між: необхідністю забезпечення етнокультурної та культурологічної спрямовано-сті мовної, лінгводидактичної освіти майбутніх вихователів і недостатньою мовленнєвою спря-мованістю етнолінгвістичного, етнокультурного, культурологічного складників мовної підготовки майбутніх вихователів ЗДО в закладах вищої осві-ти; необхідністю формування професійно-мето-дичної спрямованості мовної особистості майбут-ніх вихователів закладів дошкільної освіти та не-достатнім теоретичним обґрунтуванням психоло-го-педагогічного супроводу їхньої мовленнєво-методичної підготовки у закладах вищої освіти; дидактичним розмаїттям форм, методів, засобів, прийомів мовленнєвого розвитку майбутніх вихо-вателів та відсутністю експериментальної мето-дики формування професійно-методичної спря-мованості майбутніх вихователів закладів дошкі-льної освіти зумовили необхідність наукової роз-відки з досліджуваної проблеми. Мета започаткованої наукової розвідки поля-гає у визначенні сутності поняття «професійно-методична спрямованість формування культуро-
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мовної особистості майбутніх вихователів закла-дів дошкільної освіти».  Для досягнення поставленої мети було окрес-лено такі завдання: 1) визначити сутність понят-тя «професійно-методична спрямованість форму-вання культуромовної особистості майбутніх ви-хователів закладів дошкільної освіти»; схаракте-ризувати структурні компоненти формування професійно-методичної спрямованості культуро-мовної особистості майбутніх вихователів закла-дів дошкільної освіти; 3) обґрунтувати принципи, на яких базується професійно-методична підгото-вка майбутніх вихователів ЗДО. Методи дослідження: аналіз методичної, пе-дагогічної, лінгводидактичної літератури з про-блеми дослідження, який дозволив визначити основні теоретико-методологічні засади започат-кованої наукової розвідки; емпіричні – аналіз нор-мативних документів (Державного стандарту, освітньої-професійної програми зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта», з метою уточнення ста-ну досліджуваної проблеми в теорії і практиці вищої освіти.  Так, у змісті Державного стандарту регламен-товано оволодіння майбутніх вихователів низкою спеціальних фахових компетентностей (КС -7. Зда-тність до національно-патріотичного виховання-дітей раннього і дошкільного віку (любов до Бать-ківщини,рідної мови, рідного міста; інтерес і пова-га до державнихсимволів України, національних традицій, звичаїв, свят,обрядів; КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами). Формування спеціальних фахових ком-петентностей видається можливим завдяки про-фесійно-методичній спрямованості процесу фахо-вої підготовки майбутніх вихователів ЗДО.  В руслі започаткованого дослідження з’ясує-мо сутність поняття спрямованість. Поняття «спрямованість» є різноманітно дослідженим в психології (Б. Басс, Т. Кружева, С. Рубінштейн, Д. Фельдштейн та ін.). Розкриттю різних аспектів професійної спрямованості майбутніх фахівців присвячено праці багатьох педагогів (А. Богуш, Н. Нічкало, Г. Кашканова, В. Сластьонін, О. Туриця, Л. Шевченко, Д. Щербакова, Ю. Якуніна та ін.). Уче-ними професійна спрямованість визначається як «якісна характеристика особистості, яка утворена сукупністю ціннісних орієнтацій, переконань, схи-льностей, здібностей особистості, які знаходять вияв в мотивах вибору професії; цілеспрямована взаємодія викладача і студентів, в процесі якої засвоюються знання, уміння і навички певної про-фесії» (Г. Кашканова) [5, с. 16- 17]; «багатогранне утворення, яке є результатом формування систе-ми ціннісних мотивів, які спонукають особистість до отримання професійних знань умінь і навичок 

і творчого їх використання на практиці» (Л. Шевченко) [13, с. 207]; «провідна, інтегральна риса особистості, характерною ознакою якої є вибіркове і мотиваційне ставлення індивіда до вибору професії відповідно ідеалів, світогляду, інтересів» (Д. Щербакова) [14, с. 2]; «організація навчання, яка забезпечує осягнення базових тео-ретичних знань, практичних умінь, навичок…. необхідних фахівцеві для формування професій-ного мислення, професійної самосвідомості та професійної культури» (О. Туриця) [10, с. 57]. Професійна спрямованість розуміється Т. Кружевою як «інтегральне новоутворення, що характеризується предметом професійної спрямо-ваності, яким виступає бажана професія, видами мотивів професійної діяльності, рівнем спрямова-ності, виявом чого, є міра вираженості прагнення до оволодіння професією та реалізації в ній, задо-воленістю чи незадоволеністю людини своєю професією» [7]. Професійна спрямованість витлу-мачується ученою, як передусім така інтегральна якість особистості майбутнього фахівця, що вияв-ляється і реалізується переважно «у вибірковому й мотивованому ставленні студента до вибору професії, відповідно до світоглядних поглядів, ідеалів, вподобань», тобто виявляється як «соціально-психологічна установка на певний вид діяльності» [7], в результаті чого, на основі пози-тивної мотивації та самомотивації, на думку Т. Кружевої, стає можливим набуття необхідних професійно-значущих знань, умінь і навичок.  Я. Левченко під професійною спрямованістю майбутніх педагогів розуміє «стрижневий профе-сійно-значущий складник динамічної інтегратив-ної системоутворювальної якості у структурі осо-бистості, що охоплює сукупність професійних по-треб, домінантних мотивів, надання переваги пе-дагогічної професії, професійних інтересів, потя-гів, ідеалів, настанов, святогляду, знань, пов’яза-них з діяльністю педагога, який організовує взає-модію з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу, орієнтує його діяльність і поведінку, спо-нукає до аналізу та оцінки професійно-педагогічної діяльності [8, с.213]. Як бачимо, учені майже одностайні щодо структури професійної спрямованості майбутніх фахівців. Обов’язковими складовими якої є: цільо-
вий блок (індивідуальні особистісні вподобання, особистісні риси, схильності, переконання, нахи-ли, інтереси, мрії, ідеали, світогляд тощо); моти-
ваційний (усвідомлення необхідності певної про-фесії; позитивна настанова на оволодіння профе-сією; усвідомлення себе, своєї ролі в професії; по-зитивні очікування від майбутньої професії; пози-тивні емоційні настанови на процес і результат майбутньої професійної діяльності); професійно-
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технологічний (оволодіння професійно-значу-щими знаннями, уміннями та навичками, та на цій основі формування професійної (фахової) ком-петентності з подальшим творчим використан-ням їх в майбутній професії; формування готовно-сті до майбутньої професійної діяльності). На основі аналізу наукових визначень понят-тя «професійна спрямованість», визначаємо її як інтегральну якість майбутніх фахівців, керований процес оволодіння ними професійно-орієнтова-ними знаннями, уміннями і навичками, формуван-ні на цій основі інтегральної, загальних, спеціаль-них фахових компетентностей, нормативний зміст підготовки яких сформульовано і регламентовано програмними результатами навчання. Професійна спрямованість, на нашу думку, містить в своїй структурі такі компоненти: мотиваційний, техно-логічний, когнітивний, оцінно-контрольний.  Професійно-методична спрямованість майбу-тніх фахівців передбачає передусім акцентування та методичній складовій професійної підготовки майбутніх фахівців. Передумовою методичної спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, за О. Корнєєвою, є методична робота. Під методичною роботою у ЗДО учена ро-зуміє «цілеспрямовану роботу вихователя-методиста з вихователями різного рівня профе-сійно-методичної компетентності з метою підви-щення їхньої педагогічної майстерності й оцінно-рефлексивної діяльності методичної спрямовано-сті… результатом якої є формування професійної, методичної компетентності » [6]. Керівником ме-тодичної роботи ЗДО виступає вихователь-методист, який «зосереджує увагу на концентра-ції, підтримці зусиль вихователів з реалізації но-вих знань, нового досвіду» [6]. Для успішності ме-тодичної роботи в закладах дошкільної освіти необхідною, на думку А. Богуш, є методична спря-мованість фахової підготовки майбутніх вихова-телів. В аспекті започаткованої наукової розвідки, актуалізовано на мовленнєво-методичній спрямо-ваності професійної підготовки майбутніх вихова-телів. Поняття «мовленнєво-методична спрямова-ністьпрофесійної підготовки майбутніх виховате-лів магістрів дошкільної освіти» визначається А. М. Богуш як «умотивована, позитивна настано-ва майбутніх магістрів на досконале володіння нормативним українським мовленням, осягнен-ням змісту і методики викладання навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і на-вчання дітей рідної мови у закладах дошкільної освіти» студентами бакалаврату, позитивним емоційно-ціннісним до здійснення оцінно-конт-рольної, освітньо-мовленнєвої діяльності дітей і вихователів у процесі керівної мовленнєво-спрямованої методичної роботи у закладах дош-

кільної освіти, що, з одного боку, забезпечує педа-гогічну і методичну підтримку вихователям, а з іншого – ефективність мовленнєвого розвитку дітей» [1, с.12]. Мовленнєва методична спрямова-ність підготовки майбутніх магістрів позиціону-ється ученою як процес і результат «професійного зростання, їхнього прагнення до мовленнєво-методичної досконалості у професійно-мето-дичній роботі в ЗДО» [1, с.20]. Мовленнєво-мето-дична спрямованість майбутніх вихователів є пе-редумовою успішності їхньої майбутньої профе-сійної діяльності і одночасно виступає «сегмен-том їхньої професійної діяльності, яка супрово-джується мовленням» [1].  Виходячи із наукових трактувань понять «професійна спрямованість», «мовленнєво-методична спрямованість підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти» визначаємо клю-чове поняття наукової розвідки «професійно-
методична спрямованість культуромовної особи-
стості майбутніх вихователів закладів дошкіль-
ної освіти», як: позитивно-умотивовану, емоційну настанову майбутніх вихователів закладів дош-кільної освіти на оволодіння професійно-значущими культурно-зорієнтованими, мовлен-нєвими, мовними знаннями, вміннями і навичка-ми в процесі опанування нормативних, мовознав-чих дисциплін та дисциплін фахової спрямованос-ті із посиленням етнокультурознавчої складової кожної дисципліни на засадах українознавчого підходу; індивідуально-груповий процес профе-сійної, професійно-мовленнєвої (фахової) підгото-вки, результатом якого є сформованість культу-ромовної особистості майбутніх вихователів ЗДО. Дисциплінами, які забезпечували процес фор-мування професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх виховате-лів закладів дошкільної освіти виступили: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія української культури», «Дитяча літерату-ра», «Основи образотворчого мистецтва з методи-кою образотворчої діяльності в ЗДО» – перший курс; «Сучасна українська мова з практикумом», «Етнопедагогіка»,«Культура мовлення та виразне читання» – другий курс; «Дошкільна лінгводидак-тика», «Теорія і методика музичного виховання», Методика ознайомлення дітей з українським на-родознавством у ЗДО», «Методика організації ху-дожньо-мовленнєвої діяльності дітей у ЗДО» – третій курс; «Методика навчання української мо-ви у ЗДО» – четвертий курс; «Методика організа-ції і управління освітнім процесом з розвитком мовлення і навчання дітей рідної мови в ЗДО» – перший курс магістратури; «Методика викладан-ня дошкільної лінгводидактики» – другий курс магістратури. 
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Компонентами професійно методичної спря-мованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти є мотива-ційний, когнітивний, професійно-орієнтований, рефлексивно-оцінний. Схарактеризуємо означені компоненти. Мотиваційний компонент (наявність у студентів позитивної мотивації, самомотивації, взаємомотивації щодо мовленнєвого розвитку, врахування етнолінгвокультурних потреб студен-тів; формування мовної, мовленнєвої, культуроз-навчої, лінгвокультурознавчої, лінгвокраїнознав-чої, професійно-мовленнєвої компетенцій). Когні-
тивний компонент (опанування мовознавчих дис-циплін та дисциплін фахової, мовленнєво-методичної, українознавчої спрямованості; опану-вання етнолінгвістичного, українознавчого мате-ріалу упродовж усього періоду навчання у закладі вищої освіти; національно-мовне виховання засо-бами культурно-значеннєвих професійно-зорієнтованих текстів, які рекомендовані програ-мами навчання і виховання в ЗДО; усвідомлення національно-культурної, мовної специфіки украї-нського народу; мовно-термінологічна підготовка майбутніх вихователів). Професійно-орієнтований (обізнаність майбутніх вихователів з традиційни-ми та новітніми (інноваційними) експеримен-тальними методиками, технологіями мовленнє-вого розвитку дітей дошкільного віку та обізна-ність із методиками власного мовленнєвого само-розвитку, самоосвіти; уміння використовувати набуті фахові компетентності в майбутній профе-сійно-мовленнєвій діяльності). Рефлексивно-
оцінний (наявність у майбутніх вихователів знань, умінь і навичок необхідних для формування куль-туромовної особистості дітей дошкільного віку; наявність аналітичних знань, умінь і навичок здійснювати самооцінку, рефлексію задоволенос-ті професійно-методичною спрямованістю їхньо-го мовленнєвого розвитку, сформованості культу-ромовних знань, умінь і навичок).  

Принципами формування професійно-методичної спрямованості культуромовної особи-стості майбутніх вихователів виступили: лінгво-дидактичні принципи (взаємозв’язок мислення, мови і мовлення; комунікативна спрямованість навчання; ситуативність моделювання майбут-ньої професійно-мовленнєвої діяльності в нав-чальному процесі); принцип науковості і доступ-ності; принцип комунікативної спрямованості навчання; принцип варіативності в розробці про-грамно-методичного, психолого-педагогічного, психолінгвістичного забезпечення у формуванні культуромовної особистості; принцип комплекс-ності; принцип практичної спрямованості майбут-ньої професійної діяльності; принцип наступнос-ті; принцип послідовності; принцип систематич-ності; принцип перспективності; принцип співт-ворчості,співробітництва всіх учасників освітньо-го процесу – викладачів закладів вищої освіти, майбутніх вихователів, вихователів ЗДО, методис-тів; принцип індивідуалізації навчання; принцип педагогічної мобільності; системності; принцип стимулювання мовленнєвого розвитку майбутніх вихователів, який передбачав позитивну мотива-цію, самомотивацію, саморозвиток, самоосвіту в професійно-мовленнєвій діяльності. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у проведенні пошуково-розвідуваль-ного етапу експерименту, визначенні критеріїв, показників та характеристиці рівнів сформовано-сті культуромовної особистості майбутніх вихова-телів, теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов психолого-педагогічного супроводу форму-вання професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх виховате-лів закладів дошкільної освіти, розробленні від-повідного програмно-методичного забезпечення формування професійно-методичної спрямовано-сті культуромовної особистості майбутніх вихова-телів ЗДО. 
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Юлия Руденко. Компоненты профессионально-методической направленности культурно-
речевой личности будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Целью статьи является аналитический анализ научных исследований проблемы формирования 
профессионально-методической направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей 
дошкольных учебных учреждений. Заданиями публикации являются: определить сущность и структуру 
ключевого понятия исследования; рассмотреть и охарактеризовать структурные компоненты, прин-
ципы организации процесса психолого-педагогического сопровождения формирования профессионально-
методической направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей дошкольных учеб-
ных учреждений. Автором рассматриваются ключевые понятия исследования «направленность», 
«профессиональная направленность», «профессионально-методическая направленность», «методи-
чески-речевая направленность будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений», 
«профессионально-методическая направленность культурно-речевой личности будущих воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений». На основе анализа нормативных документов организации 
образовательного процесса в высших учебных заведениях определены компоненты профессионально-
методической направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей дошкольных учеб-
ных учреждений: мотивационный, когнитивный, методический, профессионально-ориентированный, 
рефлексивно-оценочный. Автором описаны принципы формирования профессионально-методической 
направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений, которые обеспечивают успешность психолого-педагогического сопровождения профессио-
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нально-речевой подготовки будущих воспитателей на всех этапах обучения (бакалаврат, магистра-
тура).  
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Yuliia Rudenko. Сomponents the professional and methodical direction of the cultural and speech 

personality of future educators of preschool educational institutions 
The aim of the article is an analytical analysis of scientific research on the problem of the formation of a pro-

fessional and methodological orientation of the cultural and speech personality of future educators of preschool 
educational institutions. Publishing tasks are: to determine the essence and structure of the key concept of re-
search; to consider and characterize the structural components, principles of the organization of the process of 
psychological and pedagogical support of the formation of the professional and methodological orientation of the 
cultural and speech personality of future educators of preschool educational institutions. The author considers 
the key concepts of the study: "orientation", "professional orientation", "professional and methodological orienta-
tion", "methodological and speech orientation of future teachers of preschool educational institutions", 
"professional and methodical orientation of the cultural and speech personality of future educators of preschool 
educational institutions". Based on the analysis of normative documents of the organization of the educational 
process in higher educational institutions, the components of the professional and methodological orientation of 
the cultural and speech personality of future educators of preschool educational institutions have been deter-
mined: motivational, cognitive, methodological, professionally oriented, reflective-evaluative. The author de-
scribes the principles of the formation of the professional and methodological orientation of the cultural and 
speech personality of future educators of preschool educational institutions, which ensure the success of the psy-
chological and pedagogical support of professional and vocational training of future educators at all stages of 
training (bachelor, master). 

Keywords :  orientation, professional orientation, professional and methodological orientation, methodo-
logical and speech orientation of the training of future teachers of preschool educational institutions, compo-
nents, principles.   
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КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД  

У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

І ЛІТЕРАТУРИ 
У статті зазначено, що когнітивно-комунікативний підхід – один із магістральних до підготовки 

вчителя української мови і літератури; з’ясовано, що акцент отримання мовної освіти повинен змісти-
тися з формування лінгвістичної на комунікативну компетентність; розглянуто вихідні положення 
когнітивної (мовна картина світу, символ, концепт, фрейм) та комунікативної (міжкультурна комуні-
кація, категорії організації мовного коду) лінгвістик, які закладають теоретичне підґрунтя аналізова-
ного методичного явища; схарактеризовано поняття «мовна картина світу» в науковій літературі й 
подано власне бачення його; проаналізовано одиниці репрезентації мовної картини світу – лексико-
семантичні поля, лексико-асоціативні ряди, символи й концепти. 

Ключові  слова :  когнітивно-комунікативний підхід, мовна картина світу, символ, концепт, 
фрейм, міжкультурна комунікація, категорії організації мовного коду. Одним із магістральних підходів до підготов-ки вчителя української мови і літератури визна-чаємо когнітивно-комунікативний, теоретико-практичні основи якого закладено в працях Л. Бойкарова, О. Вовк, О. Горошкіної, І. Дроздової, О. Кучерук, Л. Мамчур, А. Нікітіної, М. Пентилюк, О. Попової, О. Семеног, Т. Симоненко та ін. Упрова-дження підходу ґрунтується на вихідних поло-женнях Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, де заявлено, що до комунікативної компетентності сучасного мовця входять певні компоненти, одним із яких є лінгвістичний, що «пов’язаний з когнітивною організацією та спосо-бом, за яким знання зберігаються» [13, 164–165]; Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, в якому наголошено, що «зростає роль уміння здобувати інформацію з різ-них джерел, засвоювати, поновлювати та оціню-вати її, застосовувати способи пізнавальної і твор-чої діяльності» [9, 76]; Концепції мовної освіти, де підкреслено, що «в Україні функціонує система неперервної мовної освіти, підкріплена виваже-ною мовною політикою держави, спрямованою на досконале володіння рідною мовою кожним її носієм, обов’язкове оволодіння державною украї-нською мовою всіма громадянами»[14]; Концепції когнітивної методики навчання української мови, в якій підкреслено, що «опанування учнями мов-них одиниць як концептів – глибинних значень розгорнутих змістових структур тексту, що є вті-ленням мотивів та інтенцій автора, з метою фор-мування умінь адекватного сприйняття текстової інформації та створення власних (усних і писем-

них) висловлювань відповідно до комунікативної мети й наміру, розвитку пізнавальної активності учнів, підвищення їхнього інтересу до вивчення української мови, виховання національної самос-відомості, поваги до мовних традицій українсько-го народу й бажання наслідувати естетичні та етичні норми спілкування» [21, 5]; концептуаль-них засадах комунікативної методики, де з’ясова-но, що «мова існує в свідомості людей і реалізу-ється в мовленні … , доля мови залежить від її носіїв» [20, 8]. Як демонструють дослідження, ког-нітивно-комунікативний підхід займає провідну роль у системі формування лінгвістичної компе-тентності майбутніх учителів української мови і літератури. На необхідність реалізації когнітивно-комунікативного підходу звертають увагу автори концепції когнітивної й комунікативної методики М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна, наголошу-ючи на переакцентуванні «мети мовної освіти з формування лінгвістичної компетенції на комуні-кативну, що є головною метою мовної освіти в Україні» [20; 21], що зміцнить практичну спрямо-ваність засвоєння мови, сприятиме формуванню вмінь використовувати мову в конкретних ситуа-ціях, основою яких є різні види мовленнєвої дія-льності. Нам імпонує думка М. Пентилюк, що «когнітивна та комунікативна методики спрямо-вані на виконання головного завдання мовної освіти в сучасних умовах – формування комуніка-тивної компетенції того, хто вивчає мову, і цілком відповідає загальноєвропейським орієнтирам із питань мовної освіти. Кожна з цих методик має 
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свої завдання, але, інтегруючись, вони виконують головну функцію – формування й подальший роз-виток мовної особистості на засадах неперервної мовної освіти» [19, 126]. Упровадження когнітивно-комунікативного підходу підпорядковане функціям мови: комуніка-
тивній, що забезпечує зв’язок людей в усіх сферах їхнього життя (політика, наука, освіта, культура та ін.); номінативній, що допомагає з’ясувати мов-ну картину світу різних народів; культуротворчій 
та етнозбережувальній, оскільки мова репрезен-тує національно вагому лексику, що є основою культурного розвитку певного народу, відроджу-ючи, зберігаючи й передаючи з покоління в поко-ління культурний досвід, ідентифікуючій, яка ви-різняє етнонаціональну приналежність мовця. В основі когнівно-комунікативного підходу реалізуються вихідні положення когнітивної (мовна картина світу, концепт, символ, фрейм) і комунікативної (категорії організації мовного коду, категорії міжкультурної комунікації) лінгві-стики, які закладають теоретичне підґрунтя ана-лізованого методичного явища, що продемонст-ровано на рис. 1. 

Повністю погоджуємося з міркуваннями Н. Голуб, Г. Шелехової, А. Ярмолюк, що «об’єктом когнітивної парадигми в лінгвістичній науці ви-значають людський розум, мислення, ментальні процеси і стан людини» [32]. Уважаємо, що здобу-вач вищої освіти повинен навчитися пізнавати й відтворювати мову, оволодіти нею так, щоб бути спроможним порозумітися зі співрозмовником, оскільки, як підкреслює Л. Мацько, «процес на-вчання мови – це формування мовної картин сві-ту, того інваріантного образу світу … , який ког-нітивно, духовно і соціально буде адекватним ре-аліям конкретного світу» [6, 43]. Зважуючи на ду-мки вчених, зауважимо, що досягти такого ре-зультату можна за умови засвоєння основ когні-тивної лінгвістики – галузі мовознавства, «яка вивчає мову як засіб зберігання, обробки, пере-робки й використання знань, спрямована на дос-лідження способів концептуалізації й категориза-ції певною мовою світу дійсності та внутрішнього 

рефлексивного досвіду» [22, 365], здійснюючи мовний опис світу через призму національного простору носіїв мови різних етнічних спільнот. Основними термінами, якими послуговується ког-нітивна лінгвістика є мовна картина світу, слово-символ, концепт та фрейм. Зупинимося більш де-тально на їх характеристиці. Уперше поняттям «мовна картина світу» пос-луговується В. фон Гумбольдту праці «Характер мови і характер народу», наголошуючи, що різні мови – це різні бачення однієї й тієї ж речі, а зо-всім не різні позначення її [8, 349], тим самим за-кладаючи підґрунтя для становлення й розвою сучасної етнолінгвістики, лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики й лінгвоконцептології, що призводить до зміни наукових парадигм, осно-вою яких стає антропоцентричний підхід до ви-вчення мови, урахування в ній людського чинни-ка. Думку про те, що органами оригінального мис-лення й сприйняття мови є різні мови для нації, що саме за посередництвом мови все, що в мину-лому створив народ, упливає на розвиток індиві-да, науковець викладає в дослідженні «Про різно-манітність будови людської мови та її вплив на духовний розвиток людства»[7]. В. фон Гум-больдт з’ясовує, що кожна мова індивідуально йнеповторно сприймає та реалізує безмежність і різноплановість світу, називаючи окремі фраг-менти світу особливо, по-своєму, а своєрідність картини світу, яку вона створила, визначено ви-раженням індивідуального, групового й власного самобутнього національного досвіду. Власне бачення теорії мовної картини світу презентовано в працях представника неогумболь-дтіанства Л. Вайсгербера. Сформулювавши «сутність мови» в трьох формах, де мова є силою духовного формування, силою культурної творчо-сті та силою історичної дійсності, науковець у до-слідженні «Рідна мова і формування духу» переко-нує, що мова дає можливість індивіду об’єднати досвід в єдину картину мови й спонукає забути її про те, до того, як вона вивчила мову, сприймала оточуючий її світ [5, 51] та обґрунтовує основні постулати єдності мови й народу, мови й культу-ри. Учення науковця вибудовано на його розумін-ні мови як цілісного феномену, що є засобом відо-браження специфічного світосприйняття людини, її культурної творчості в історичному аспекті, що створює єдину картину світу, яку може осягнути лише носій певної мови.  Б. Уорф, представник американського неогу-мбольдтіанства, переконаний, що існує певний принцип відносності, за яким подібні фізичні яви-ща уможливлюють створення подібної картини всесвіту лише за умови співставлення мовних  систем [25, 210]. Такі студіювання закладають 

Лілія РУСКУЛІС · Когнітивно-комунікативний підхід у методичній системі формування  лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури 

Рисунок 1 – Вихідні поняття когнітивно-комунікативного підходу 
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Лілія РУСКУЛІС · Когнітивно-комунікативний підхід у методичній системі формування  лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури підвалини гіпотези лінгвістичної відносності (гіпотеза Сепіра – Уорфа), що репрезентує «концепцію залежності логічної будови мислення й пізнавальної здатності народу, культури від її мови» [22, 262]. Гіпотеза дала новий поштовх для осмислення тих фактів мови, що досліджують проблеми її взаємодії з культурою й мисленням певного народу.  Основні положення власної концепції мовної картини світу викладає Г. Сковорода в праці «Діалог. Назва його – «Потоп зміїний», наголошу-ючи на існуванні мікрокосмосу – світу як ідеаль-ного інобуття світів людини й макрокосмосу – Всесвіту. Філософ розмірковує про символізм сві-ту, який репрезентований небесними, земними та глибинними створіннями для того, щоб стати під-ґрунтям, яке веде нашу думку в поняття вічної природи [23, 135-171]. Г. Сковорода переконує, що слово має велику силу, дає можливість людини пізнати вище начало, а символізм його є згустком концептуалізації світу, що уможливлює осягнення навколишнього світу. У сучасних розвідках мовну картину світу визначено по-різному: «мозаїкоподібна польова структура взаємопов’язаних мовних одиниць, що відбиває відносно об’єктивний стан речей довкіл-ля і внутрішнього світу людини» [12, 15]; «характер відображення концептуальної картини світу в мові і мовні засоби вираження знань про неї» [16, 82]. Беззаперечно погоджуємося з таки-ми думками вчених і визначаємо, що мовна кар-
тина світу сучасного мовця – це світобачення й осмислення навколишньої дійсності за допомо-гою мовних знаків, ментальний зв’язок людини зі світом за допомогою мовних одиниць однієї окре-мо взятої особистості, з одного боку, й усього ет-носу – з іншого, адже людина не існує поза соціу-мом, а активно взаємодіє з ним. Як переконують дослідження, засвоєння мо-ви ґрунтується на дослідженні мовної картини світу, що наголошує на виборі «антропоцентрич-ного, або психологічного, підходу до вивчення мовних одиниць і явищ, що відтіснив на другий план формально-структурний аналіз одиниць мовних рівнів, детермінований теорією структу-ралізму» [10, 334].  Одиницями репрезентації мовної картини світу є лексико-семантичні поля, лексико-асоціативні ряди, символи й концепти. Як дово-дять дослідження, не всі слова в сучасній україн-ській літературній мові позначають поняття, од-нак усі вони мають значення, за яким їх розподі-лено на три групи: повнозначні слова, неповноз-начні й вигуки та звуконаслідувальні слова. На цій підставі виокремлено поняття «семантичне поле слова» – «парадигматичне об’єднання лекси-

чних одиниць певної частини мови за спільністю інтегрального компонента значення (архісеми)» [22, 327]. Лексико-семантичні поля мають певні ознаки: присутність; безперервність; цілісність; 
історичність [4, 221]. Розподіл слів за лексико-семантичними полями – це вияв системності мо-ви, де кожній окремій одиницівизначено певне місце поля. Мікрополем, елементарним семантич-ним полем є лексико-семантична група – «група слів однієї частини мови, об’єднаних одним сло-вом-ідентифікатором або стійким словосполучен-ням, значення якого повністю входить у значення інших слів групи і яке може замінити інші слова у деяких контекстах» [24, 20], у межах якої є най-менші парадигматичні сукупності лексем, осно-вою яких є відношення синонімії, антонімії, гіпо-німії, еквонімії, партитативності та конверсії. На думку сучасних дослідників, реалізація когнітивно-комунікативного ґрунтується на ана-лізі слів-символів та концептів. Символ, як уважає В. Жайворонк, – це «умовне позначення якогось предмета, поняття або явища; …  це уява особли-вого роду, але завжди конкретно взята із зовніш-нього світу; у кожного народу в символіці є свої особливості, що пояснюються передусім специфі-кою спілкування цього народу з довкіллям» [13, 537]. Звертаємося до розвідок Г. Барилової та К. Глуховцевої, які репрезентують поняття «символічні лінгвокультуреми», визначаючи їх як «мовні знаки, що мають культурний зміст, вира-жають особливості світобачення національної лінгвокультури й сприймаються в суспільстві як символи» [2, 16] та «символічні лінгвокультуреми соціально-національної поведінки» – формули мовного етикету [Там само]. Постійне студіюван-ня слів-символів на заняттях із фольклору, історії української літератури, сучасної української літе-ратурної мови, історії української мови та інших дисциплін, безумовно, переконує студента на не-обхідності відроджувати, оберігати й забезпечу-вати повнокровне функціювання людини в мові, можливість репрезентувати українські традиції, звичаї, обряди в міжкультурній комунікації, де-монструючи унікальність та самобутність україн-ської культури, витвореної та виплеканої протя-гом тисячоліть. Одним із провідних понять когнітивно-комунікативного підходу є концепт, який в сучас-ній лінгвістиці науковці розглядають як мислен-нєве утворення, що в процесі думання здатне за-мінити певну множинність однакових предметів [1, 269]; засіб тлумачення «ментальних ресурсів» свідомості людини [15, 16]; «ментальні сутності», семантичні утворення, для яких властива певна лінгвокультурна специфіка [18, 47]. Згустком  концептів, трафаретом висловлювання, його  
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Лілія РУСКУЛІС · Когнітивно-комунікативний підхід у методичній системі формування  лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури частиною є фрейм, що визначається як «структура репрезентації знань, у якій відображе-но набуту досвідним шляхом інформацію про де-яку стереотипну ситуацію й про текст, що її опи-сує, а також інструкцію щодо її використан-ня» [22, 771]. Як переконують проведені дослі-дження в галузі етнолінгвістики, лінгвокультуро-логії, когнітивної лінгвістики, пізнання світу – це постійний суб’єктивний процес соціалізації особи-стості, набуття національно-мовного й культур-ного досвіду, що становить базис ментального сприйняття того, що оточує людину. Концептуа-льне розуміння світу шляхом засвоєння знаково-символічної системи національної мови формує етнічну самосвідомість нації на основі врахування своєрідності побуту, особливостей суспільних від-носин, міфологічних та релігійних вірувань й уяв-лень, упливу історичних процесів і психічної стру-ктури окремого народу тощо. Складником когнітивно-комунікативного підходу є категорії міжкультурної комунікації – національна (етнічна) культура, рідна мова, кому-нікативний стереотип, культурно-мовний стерео-тип, мовні звички та ін. і категорії організації мов-ного коду (текст, дискурс, типи текстів, текстова (дискурсивна) інформація, контекст, мовленнє-вий жанр, повідомлення, підтекст та ін.) [3]. Як зазначено в Загальноєвропейських рекомендаці-ях з мовної освіти, провідна мета навчання мови – «сприяти розвитку цілісної особистості того, хто 

вивчає мову, та його самоусвідомлення шляхом збагачення досвіду, розуміння відмінностей між іншими мовами та культурами» [13].На думку В. Щербини, міжкультурна комунікація репрезен-тує себе носієм як власне культури нації, так і за-кладеної в колі сім’ї індивідуальної субкультури, що довершує себе в колі співрозмовників [26]. Не можемо не погодитися з Н. Манакіною про те, що вихідними поняттями міжкультурної комунікації є культура, концептосфера, етнопсихологія, мен-тальність, національні стереотипи, концептуальні й мовні картини світу, комунікативна семіотика, когнітологія, гносеологія й багато інших, дослі-дження яких у науці активно триває [17]. Аналіз досліджень беззаперечно наголошує на тісній єд-ності й узаємозумовленості когнітивної й комуні-кативної методик. 
Висновки і перспективи досліджень. Отже, обґрунтування вихідних положень когнітивної й комунікативної лінгвістики дає змогу стверджу-вати, що в основі когнітвно-комунікатвного під-ходу лежить мовна взаємодія носіїв рідної мови за допомогою концептів і слів-символів шляхом ви-будовування особливої мовної картини світу но-сія цієї мови, глибокі знання лінгвокультурних традицій. У перспективі за доцільне уважаємо розроблення системи когнітивно-комунікативних вправ із використанням регіональних та прецеде-нтних текстів.  
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Лилия Рускулис. Когнитивно-коммуникативный подход в методической системе формиро-

вания лингвистической компетентности будущего учителя украинского языка и литературы. 
В статье указано, что когнитивно-коммуникативный подход один из магистральных в подготовке 

учителя украинского языка и литературы; выяснено, что акцент получения языкового образования 
должен сместиться с формирования лингвистической компетентности на коммуникативную; рас-
смотрены исходные положения когнитивной (языковая картина мира, символ, концепт, фрейм) и ком-
муникативной (межкультурная коммуникация, категории организации языкового кода) лингвистики, 
которые закладывают теоретические основы рассматриваемого методического явления; охарактери-
зовано понятие «языковая картина мира» в научной литературе и представлено собственное видение 
его, проанализированы единицы репрезентации языковой картины мира – лексико-семантические поля, 
лексико-ассоциативные ряды, символы и концепты. 

Ключевые слова: когнитивно-коммуникативный подход, языковая картина мира, символ, концепт, 
фрейм, межкультурная коммуникация, категории организации языкового кода. 

 
Liliya Ruskulis. Тhe cognitive-communicatice approach in the methodical system of the linguistic 

competence formation of the future teachers of the ukrainian language and literature 
The article states that the cognitive-communicative approach is one of the main approaches for the prepara-

tion of the teacher of the Ukrainian language and literature. Its implementation is based on the substantive provi-
sions of the pan-European recommendations on language education,State standard of the basic and complete 
general secondary education; Concept of language education, Concept of cognitive methodology of teaching the 
Ukrainian language, and the conceptual principles of the communicative methodology. It has been found out that 
the focus of language education should shift from the formation of the linguistic competence to the communica-
tive competence. The substantive provisions of cognitive and communicative linguistics that have the theoretical 
basis of the analyzed methodological phenomenon are considered. The concept of “the linguistic picture of the 
world” in the scientific literature is characterized and the author’s own vision of it is presented. The units of repre-
sentation of the linguistic picture of the world (lexical-semantic fields, lexical-associative series, symbols and con-
cepts) are analyzed. It has been proved that the constant study of the word-symbols in folklore, history of the 
Ukrainian literature, modern Ukrainian literary language, history of the Ukrainian language and other disciplines 
convinces the student to the necessity to revive, protect and provide the full functioning of the human in the lan-
guage, the ability to represent Ukrainian traditions, customs, rituals in intercultural communication, demonstrat-
ing the uniqueness and originality of the Ukrainian culture, that has been produced and woven for ages. The con-
ceptual understanding of the world by mastering the symbolic system of the national language that forms the 
ethnic identity of the nation has been substantiated. The categories of intercultural communication (national 
culture, mother tongue, communicative stereotype, cultural language stereotype, language habits, etc.) and lan-
guage code organization categories (text, discourse, types of texts, textual (discursive) information, context, 
speech genre, messages, subtext, etc. that are the elements of the cognitive-communicative approach) are high-
lighted. 

Keywords :  cognitive-communicative approach, linguistic picture of the world, symbol, concept, frame, in-
tercultural communication, categories of organization of the language code.   
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Проблема розвитку психолого-педагогічної компетентності викладача технічного коледжу стає надзвичайно актуальною в умовах комплекс-ного реформування всього освітнього простору України. В червні 2019 року був прийнятий закон Про фахову передвищу освіту, який визначає міс-це, значення та статус коледжів на сучасному ета-пі освіти. Велика увага в новому законі приділя-ється питанню забезпечення якості фахової пе-редвищої освіти. Як одна з умов цього процесу є визначення та послідовне дотримання вимог що-до компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників та безперервний про-фесійний розвиток персоналу [3]. Безперечно, що без професійного самовдосконалення, зростання, розвитку викладача будь-які зрушення в освіті, реформи та інновації будуть просто неможливі. Тому розглянемо яким чином поняття професій-ного розвитку, умов формування психолого-педагогічної компетентності викладача представ-лено в роботах вітчизняних науковців.  Увага з боку багатьох сучасних дослідників обумовлена важливістю цієї проблеми. Ми бачимо розгляд питання професійного зростання викла-дача, організаційно-педагогічних умов розвитку його компетентностей в роботах Крушельниць-кої О. В., Лук’янихіна В. О., Підласого І. П., Назоли О. В., Зубко А. М., Нісімчука А. С., Чижевського Б. Г., Прокопенко І. А. [2; 5; 8; 6; 7; 4; 13; 9]. Тлумачення означених понять надається і в сучасних енцикло-педіях та словниках. Проте питанням формування 

організаційно-педагогічних умов підготовки та розвитку психолого-педагогічної компетентності саме викладачів спеціальних дисциплін технічно-го коледжу не приділено достатньої уваги. Тому метою нашої статті є визначення принципових аспектів формування та розвитку психолого-педагогічної компетентності викладачів спеціаль-них дисциплін технічного коледжу, виявлення тих організаційно-педагогічних умов, що сприятимуть професійному зростанню викладача, його педаго-гічному вдосконаленню, без яких розкриття твор-чого потенціалу педагога буде неможливим. Отже, проаналізуємо, яким чином довідкова література та сучасні науковці трактують поняття професійного розвитку. В Енциклопедії освіти, наприклад, визначення професійного розвитку тлумачиться як процес формування суб’єкта про-фесійної діяльності, тобто системи певних влас-тивостей в умовах неперервної професійної осві-ти, самовиховання та здійснення професійної ді-яльності. Автори вважають, що у процесі профе-сійного розвитку особистість оволодіває систе-мою професійно важливих якостей, до якої вхо-дять комунікативні, мотиваційні, характерологіч-ні, рефлексивні, освітні, інтелектуальні, психофізі-ологічні властивості людини [14]. Безумовно, що ця характеристика буде актуальною і для визна-чення професійного розвитку викладача спеці-альних дисциплін технічного коледжу. У дослідженнях Крушельницької О.В. поняття професійного розвитку уточнюється: це набуття 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ  
ПІДГОТОВКИ ТА РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  
ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

У статті досліджуються проблеми підготовки психолого-педагогічної компетентності викладача, 
питання його професійного розвитку на сучасному етапі модернізації освітнього простору. Розгляда-
ються поняття «умови», «організаційні умови», «педагогічні умови», «організаційно-педагогічні умови» 
стосовно розвитку психолого-педагогічної компетентності викладачів технічного коледжу. Зазначено, 
що ключовою організаційно-педагогічною умовою підготовки та розвитку психолого-педагогічної ком-
петентності викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу є створення ефективної та цілісної 
системи науково-методичної роботи. В статті робиться висновок, що для систематизації, узагальнен-
ня та методичного обґрунтування досвіду роботи, для забезпечення розвитку психолого-педагогічної 
компетентності викладачів спеціальних дисциплін технічних коледжів доцільним є розробка та впро-
вадження спецкурсу, в тому числі в дистанційній формі. 

Ключові  слова :  організаційно-педагогічні умови, науково-методична робота, спеціальні дисциплі-
ни, технічний коледж, педагогічна діяльність. 
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працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використо-вувати у своїй професійній діяльності; це процес підготовки, перепідготовки й підвищення квалі-фікації працівників з метою виконання нових ви-робничих функцій, завдань і обов’язків нових по-сад [2]. Для нас у цьому визначенні є принципо-вим використання поняття «компетенції» та зв’я-зок професійного розвитку з націленістю особис-тості на перспективне кар’єрне зростання. Лук’янихін В.О. додає до вищезазначеного, що професійний розвиток пов’язаний з формуванням у співробітників організації нових професійних навичок і знань [5]. Тому навчально-методична, науково-методична робота в технічному коледжі повинна бути організована таким чином, щоб за-безпечувати можливість для постійного розвитку психолого-педагогічних компетентностей викла-дача, його професійного зростання та самовдоско-налення. Відповідно, створення організаційно-педагогічних умов підготовки та розвитку психо-лого-педагогічної компетентності викладачів спе-ціальних дисциплін технічних коледжів є нагаль-ною необхідністю. Визначимось, як трактуються поняття «умови», «організаційні умови», «педагогічні умови», «організаційні-педагогічні умови» в довідковій та науковій літературі. Академічний тлумачний словник української мови [12] визначає декілька значень слова «умова/и», серед яких: 
– необхідна обставина, яка робить можли-вим здійснення, створення, утворення чо-го-небудь або сприяє чомусь; 
– обставини, особливості реальної дійсності, при яких відбувається або здійснюється що-небудь; 
– сукупність даних, положення, що лежать в основі чого-небудь.  У Великому тлумачному словнику (ВТС) до поняття умови додається наступне: правила, які існують або встановлені в тій чи іншій галузі жит-тя, діяльності, які забезпечують нормальну робо-ту чого-небудь [1]. В педагогічній літературі виок-ремлюються наступні специфічні аспекти визна-чення поняття «умови»: сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин освітнього процесу, від реа-лізації яких залежить досягнення поставлених дидактичних цілей[7,167]. Поняття «організаційно-педагогічні умови» дуже рідко розглядається в єдності цих двох скла-дових: організаційні та педагогічні. Частіше мож-на зустріти визначення щодо організації, органі-заційних умов освітнього процесу та власне умов педагогічних. У Словнику психолого-педагогічних термінів і понять [11] вказуються наступні сино-німічні значення стосовно терміну «організація»: облаштування, об’єднання, угрупування, приве-

дення в систему, формування певної структури й її адміністрування; а дієслово «організовувати» розуміється як: приступати або підступати до здійснення чогось, розпочинати щось, братися за щось, уживати якихось заходів, щось упорядкову-вати.  Більш ґрунтовне тлумачення організації як педагогічної категорії ми зустрічаємо в дослі-дженнях І.П. Підласого. На думку науковця, орга-нізація – «…це впорядкування дидактичного про-цесу за певними критеріями, надання йому необ-хідної форми для найкращої реалізації поставле-ної мети»[8, 25]. В такому контексті форма визна-чається дослідником як спосіб існування процесу освіти, тобто оболонка, яка забезпечує його внут-рішню сутність, єдність логіки та змісту, що пов’я-зана з порядком його здійснення. Таким чином, організація є одним з ключових компонентів сис-теми педагогічного процесу, тому, погоджуючись з І.П. Підласим, визначаємо цей компонент органі-заційно-управлінським, який разом із цільовим, змістовим та результативним компонентами утворює означену систему [8, 162–164]. Педагогічні умови характеризуються в довід-ковій та науковій літературі з врахуванням різних аспектів діяльності викладача та не мають одноз-начного потрактування. Деякі науковці констату-ють термінологічну неоднозначність і невизначе-ність цього поняття і, таким чином, існування су-перечності між необхідністю наукового осмислен-ня поняття «педагогічні умови» як ключового терміна і ступенем розробленості цього родового поняття в теорії педагогіки, що потребує пошуку, передусім, загальних науково-методологічних підходів.  О. В. Назола, наприклад, в своїх дослідженнях визначає педагогічні умови як «…сукупність об’є-ктивних і суб’єктивних чинників, які позитивно впливають на ефективність і результативність навчального-виховного процесу» [6]. Слід зазна-чити, що результативність та ефективність на-вчально-виховного процесу є важливою не тільки для студентів, школярів та вихованців, але й для педагогічних працівників, які теж навчаються бути викладачами, в яких необхідно виховувати прагнення до самовдосконалення та професійно-го зростання. Досить цікавою для нашого дослідження є точка зору на тлумачення цього поняття Проко-пенко І. А. Науковець говорить про педагогічні умови як про «взаємопов’язаний і взаємодіючий комплекс заходів навчально-виховного процесу, який забезпечує розвиток особистісних мотивів навчання…» [9]. Як ми вже зазначали, визначенню поняття «організаційно-педагогічні умови» присвячено 
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дослідження, які трактують його з різних позицій та сфер застосування. Так А. М. Зубко [4], класифі-куючи організаційно-педагогічні умови вдоскона-лення навчального процесу, говорить про умови, які забезпечують процес навчання, в тому числі рівень професійності тих, хто навчає та ступінь готовності до навчання тих, хто навчається. Та-кож дослідник вказує організаційно-педагогічні умови як такі, що забезпечують удосконалення навчального процесу: матеріально-технічне та навчально-методичне. Ця точка зору для нас є дуже важливою, оскільки вказує саме на навчаль-но-методичну складову цього широкого для ви-значення поняття. В дослідженнях інших сучасних науковців ми бачимо розуміння організаційно-педагогічних умов як взаємопов’язаних обставин і способів ор-ганізації педагогічного процесу, які утворюють певну систему та визначають ефективність функ-ціонування цього процесу. А у Б. Г. Чижевського організаційно-педаго-гічні умови визначаються як функціональна зале-жність суттєвих компонентів педагогічного яви-ща від комплексу об’єктів (речей, їх станів, проце-сів, взаємодій) у різноманітних проявах [13]. Отже, впроваджувати організаційно-педагогічні умови підготовки та розвитку психо-лого-педагогічної компетентності викладачів спе-ціальних дисциплін технічних коледжів доцільно системою, а для їх створення перш за все необхід-но розробити в закладі освіти таку систему науко-во-методичної роботи, яка б забезпечувала їх ефе-ктивне зростання. Аналіз проблеми розвитку пси-холого-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін технічних коледжів пока-зує, що на практиці існуюча система роботи є не-досконалою. Суттєві недоліки пояснюються про-тиріччями, які складались в нашій освіті роками. Вважалося, що наявність диплома спеціаліста (магістра) з будь-якої технічної спеціальності ав-томатично дає можливість і повноваження займа-тись людині з інженерною освітою педагогічною діяльністю. Тут існують певні протиріччя, бо з одного боку, від будь-якого викладача вимагають якість викладання дисципліни, знання методик, активних форм і прийомів роботи, застосування інноваційних технологій тощо, а з іншого – відсут-ність психолого-педагогічної підготовки такого викладача унеможливлює очікуваний від нього результат та якість роботи. Таким чином, відсут-ність або недостатній рівень розвитку психолого-педагогічних компетентностей призводить до суттєвих недоліків в педагогічній діяльності. Під-

вищення кваліфікації в тих формах, які зараз за-стосовуються в закладах освіти один раз на п’ять років, не вирішує цю проблему. Певною мірою нове Положення про підвищення кваліфікації пе-дагогічних працівників (2019) розширює можли-вості викладача щодо вибору форм та викорис-тання ресурсів, в тому числі інтернет-ресурсів, для власної самоосвіти. Але досвід роботи з поча-ткуючими викладачами доводить, що без певної системи, спрямованості на конкретну мету та ви-конання заздалегідь сформульованих задач, всі ці спроби носять хаотичний характер та не прино-сять суттєвої користі, а іноді й шкодять. В наших попередніх публікаціях [10] ми аналізували ситуа-цію щодо проблем, які виникають в роботі почат-куючого викладача, та розглядали досвід роботи семінару «Школа молодого за досвідом виклада-ча» Індустріального коледжу ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» міста Кам’янського.  Тому ключовою організаційно-педагогічною умовою підготовки викладачів спеціальних дис-циплін технічних коледжів ми вважаємо створен-ня в закладі освіти такої системи науково-методичної роботи, що дозволяє розвивати пси-холого-педагогічну компетентність викладачів спеціальних дисциплін технічних коледжів більш ефективно, тому що тільки після набуття необхід-них, базових знань та вмінь з основ педагогіки, вікової психології, методики викладання молоди-ми за досвідом викладачами можна переходити до подальшого розвитку їх психолого-педагогічних компетентностей. Вважаємо, що для узагальнення та науково-методичного обґрунтування досвіду роботи, для забезпечення розвитку психолого-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисцип-лін технічних коледжів є доцільним розробка та впровадження спецкурсу, в тому числі в дистан-ційній формі з використанням хмарних техноло-гій, «Розвиток педагогічного потенціалу виклада-ча». Оскільки проблема, що розглядається нами, є актуальною для більшості технічних коледжів, то в подальшому планується презентація та впрова-дження авторського спецкурсу на обласному рів-ні. Це дозволить провести системне дослідження щодо рівнів психолого-педагогічної компетентно-сті викладачів спеціальних дисциплін технічних коледжів, визначитись з колом питань, що турбу-ють сучасного викладача в його педагогічній ді-яльності, сприяти вирішенню нагальних питань професійного розвитку викладача та формуванню висококваліфікованого спеціаліста. 
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Светлана Садовенко. Формирование организационно-педагогических условий подготовки и 

развития психолого-педагогической компетентности преподавателей специальных дисциплин 
технического колледжа 

В статье исследуются проблемы подготовки психолого-педагогической компетентности препода-
вателя, вопрос его профессионального развития на современном этапе модернизации образовательно-
го пространства. Рассматриваются понятия «условия», «организационные условия», «педагогические 
условия», «организационно-педагогические условия» развития психолого-педагогической компетентно-
сти преподавателей технического колледжа. Отмечено, что ключевым организационно-
педагогическим условием подготовки и развития психолого-педагогической компетентности препода-
вателей специальных дисциплин технического колледжа является создание эффективной и целостной 
системы научно-методической работы. В статье делается вывод, что для систематизации, обобще-
ния и методического обоснования опыта работы, для обеспечения развития психолого-педагогической 
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Світлана САДОВЕНКО · Формування організаційно-педагогічних умов підготовки  та розвитку психолого-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу 
компетентности преподавателей специальных дисциплин технических колледжей целесообразным 
является разработка и внедрение спецкурса, в том числе в дистанционной форме.  

Ключевые  слова :  организационно-педагогические условия, научно-методическая работа, специ-
альные дисциплины, технический колледж, педагогическая деятельность. 

 
Svitlana Sadovenko.Formation of organizational and pedagogical conditions of preparation and 

development of psychological and pedagogical competence of teachers of special disciplines of techni-
cal college 

The article deals with the problems of preparation of the teacher’s psychological and pedagogical compe-
tence, the issues of his professional development at the present stage of modernization of the educational space. 
The terms «conditions», «organizational conditions», «pedagogical conditions», «organizational and pedagogical 
conditions» are considered. It is proved that creation of organizational and pedagogical conditions for prepara-
tion and development of psychological and pedagogical competence of teachers of special disciplines of technical 
colleges is an urgent need. The analysis of the problem shows that in practice the system of methodical work at 
the present stage is imperfect. Significant shortcomings are explained by the contradictions that have arisen in 
our education over the years, since the presence of a diploma of a specialist (master) in any technical specialty 
automatically gives the opportunity and authority to engage a person with engineering education pedagogical 
activity, despite the fact that the university curricula do not provide pedagogy, teaching methods, age psychology 
by potential teachers. There are some contradictions here, because on the one hand, any teacher requires the 
quality of teaching discipline, knowledge of methods, active forms and techniques, the use of innovative technolo-
gies, etc., and on the other – the lack of psychological and pedagogical training of such a teacher makes it impossi-
ble to expect the result from him and quality of work. It is stated that the key organizational and pedagogical 
condition for the preparation and development of the psychological and pedagogical competence of teachers of 
special disciplines of the technical college is the creation of an effective and holistic system of scientific and meth-
odological work. 

The article concludes that for the systematization, generalization and methodological substantiation of work 
experience, to ensure the development of psychological and pedagogical competence of teachers of special disci-
plines of technical colleges, it is advisable to develop and implement a special course for teachers of special disci-
plines, including in the distance learning. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування системи вищої освіти посилюється увага законодавців, представників наукової спіль-ноти та громадськості до розроблення напрямів подальшої розбудови галузі, розширення можли-вості залучення зацікавлених суб’єктів до процесу підвищення якості освітніх послуг, необхідності диверсифікації джерел фінансування закладів вищої освіти.У цьому контексті вартим уваги ба-читься досвід розвинених країн світу, що свідчить про ефективність активної приватної і громадсь-кої ініціативи у розвитку вищої школи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вищої освіти провідних країн світу зав-жди привертали увагу дослідників. Так, станов-лення та розвиток вищої школи США стали пред-метом уваги провідних вітчизняних та зарубіж-них учених (С. Бабушко, Г. Баттон, Н. Бідяк, Д. Бен-Девід, К. Девідсон, К. Клесек, Т. Кошманова, М. Красовський, Х. Левін, В. Мітіна, М. МакРоббі, К. Морман, С. Нобл, О. Огієнко, Дж. Річардсон, А. Сбруєва та ін.), проте більшість авторів лише побіжно торкаються питання ролі приватної та громадської ініціативив означеному процесі. У наукових дослідженнях, присвячених приватній вищій освіті в європейських країнах (П. Вайнгарт, М. Гладченко, Я. Грицай, С. Маасен, Ф. Майер, Т. Потапенко, Р. Тарасенко, О. Хміль та ін.), істори-чні витоки її становлення представлено дещо тен-денційно. Натомість у вітчизняних розвідках, в яких розкрито розвиток недержавних закладів вищої освіти України (В. Астахова, В. Буяшенко, В. Журавський, В. Огаренко та ін.), здебільшого оминається увагою зарубіжний досвід реалізації приватної та громадської ініціативи в освітній галузі. 

Тому, незважаючи на чисельність наукових досліджень, присвячених проблемам розвитку вищої школи країн Європи та Америки, залиша-ється широке коло проблем, які заслуговують критичного аналізу. 
Постановка завдання. Вивчення досвіду роз-винених країн світу, що мають багатовікову про-дуктивну історію становлення та розвитку недер-жавного сектору у вищій освіті, становить безза-перечну цінність для системи освіти сучасної України. Тому мета нашого дослідження полягає в окресленні основних напрямів реалізації приват-ної і громадської ініціативи в освітній галузі, ви-значенні її ролі в розвитку вищої школи країн Єв-ропи та Америки. 
Виклад основного матеріалу. Приватна і громадська ініціатива були вагомими факторами розвитку вітчизняного освітнього простору ще з часів Київської Русі та гетьманської України. Про-те тривалий період відсутності власної державно-сті призвів до нівелювання історичних здобутків, і тільки докорінні зміни суспільного устрою Укра-їни в кінці ХХ століття зумовили істотні зміни в реалізації приватних і громадських ініціатив у галузі освіти, зокрема, у розбудові мережі недер-жавних вищих шкіл. На сучасному етапі означено-му процесу сприяє активізація законотворчості (ухвалення законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативних актів). Проте на думку науковців-практиків, зокрема В. Буяшенко [1], це лише спонукає до роздумів щодо подальшої диверсифікації джерел фінансу-вання закладів вищої освіти та необхідності урів-нення в правах державних і недержавних вищих шкіл. 
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ПРИВАТНА І ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА В РОЗВИТКУ  
ВИЩОЇ ШКОЛИ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 

У розвідці здійснено спробу окреслення основних напрямів реалізації приватної і громадської ініціа-
тиви в галузі вищої освіти країн Європи та Америки: фундування та підтримка недержавних вищих 
шкіл, організація та здійснення заходів, що сприяли популяризації та масовізації вищої освіти. Приділе-
но увагу особливостям розповсюдження руху за демократизацію вищої освіти, втілення ідеї 
«розширення університету» – від Англії та США до інших європейських країн: ініціювання та читання 
публічних лекцій, створення повноцінних народних університетів, закладів інших типів. Доведено визна-
чальну роль приватної та громадської ініціативи в розвитку вищої школи у вказаних просторових ме-
жах. Виокремлено специфіку розбудови недержавної вищої школи на території США та європейських 
країн на сучасному етапі. 
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Аналіз наукових досліджень доводить, що для розвинених країн світу характерними є сталі традиції реалізації приватної та громадської іні-ціативи у розвитку вищої школи. Показовим у цьому контексті є досвід Сполучених Штатів Аме-рики, де вища школа постала завдяки зусиллям емігрантів – європейців, які не лише виявили іні-ціативу, але й надали дієву допомогу при відкрит-ті перших закладів вищої освіти, передусім духов-них. Основним напрямом реалізації приватної та громадської ініціативи було фундування нових навчальних закладів. Так, найбільш відомими та успішними недержавними закладами вищої осві-ти США були і залишаються Гарвардський коледж (Массачусетс, 1636), названий на честь першого благодійника, англійського місіонера Джона Гар-варда і покликаний здійснювати підготовку пури-танських пасторів і місіонерів із середовища міс-цевих індіанців, та Єльський коледж (Коннек-тикут, 1701 р.), заснований на кошти англійсько-го купця та філантропа Еліу Єля як пуританська школа. Дещо інший напрям реалізації приватної та громадської ініціативи ілюструє історія станов-лення державного Коледжу Вільяма та Мері (Вірджинія, 1693), створеного для підготовки цер-ковних служителів за ініціативи глави англікан-ської церкви Віржинської колонії,священика Джеймса Блера [14]. Проте, як вказує Т. Куковська [3], вже в сере-дині XVIII століття лише половина випускників американських коледжів присвячували своє жит-тя релігії. Інші ж вихованці здебільшого ставали юристами, лікарями та підприємцями. Адже хоча, як і в Європі, базовими предметами були латинсь-ка та грецька мови, філософія й теологія, в Ново-му Світі коледжі запроваджували «сучасні» пред-мети (політологія, географія тощо), а деякі навіть пропонували вивчення«практичних» наук – спо-стереження, ведення господарства (фермерство), комерція (торгівля) та управління. При цьому за прикладом Оксфорду та Кембріджу, головним завданням закладів вищої освіти було виховання-студентів, передача знань, набутих минулими по-коліннями. На час здобуття незалежності у США було засновано ще шість недержавних коледжів: Прінстон (Нью-Джерсі), Пенсильванія і Колумбія (Нью-Йорк), Браун (Род-Айленд), Ратґерс (Нью-Джерсі) та Дартмут (Нью-Гемпшир) [15]. У другій половині ХІХ століття у США створю-валися нові університети, розширювалися й демо-кратизувалися існуючі, відбувалося становлення мережі коледжів вільних мистецтв, які, на відміну від закладів вищої освіти європейських країн, бу-ли незалежними від держави приватними корпо-раціями. Саме в цей період найстаріші та найпова-жніші недержавні коледжі вільних мистецтв (такі, як Єль, Гарвард, Колумбія) стали університетами. 

Погодимося з думкою провідних дослідників вищої освіти США [13; 14; 15], що стрімкий проми-словий розвиток країни привів до реформи вищої школи. В кінці ХІХ століття американська система вищої освіти охоплювала такі заклади, як коледжі вільних мистецтв (частково збережені, частково перетворені на «старші коледжі»), які надавали спеціальну освіту широкого профілю (бакалав-рат) та вищі професійні школи (магістратура і докторантура). На початку ХХ століття з’явився новий елемент – молодший коледж, який згодом перетворився на підготовчий, загальноосвітній етап вищої освіти. Дослідниця Т. Скубій доводить, що в процесі історичного розвитку американська-вища освіта об’єднала німецьку логіку академіч-ної системи, що виділяла професію з інших видів людської діяльності за допомогою її наукового змісту, з англійською традицією, яка розглядала професійну підготовку як здобуття високого сту-пеня практичної компетентності в суспільно важ-ливій сфері [10]. На цьому етапі набули популярності такі ві-домі державні заклади, як Мічиганський, Віскон-сінський, Міннесотський, Каліфорнійський та ін-ші університети. Важливе значення мало створен-ня законодавчої бази, яка сприяла масовізації освіти, а також запозичення досвіду тих країн, що випереджали США за розвитком освіти (Англія, Німеччина). Це стало підґрунтям для реалізації нових ініціатив. Так, у 1876 роцібуло створено першу в країні аспірантську школу Джона Гопкін-са, програми якої забезпечували підготовку нау-ковців високого рівня [13]. Загалом, до початку XX століття еволюція закладів американської ви-щої школи привела до створення великих універ-ситетів як основних осередків фундаментальної науки. Крім безпосереднього фундування недержав-них закладів освіти важливим напрямом реаліза-ції приватної та гродської ініціативи був рух за популяризацію, масовізацію та демократизацію-вищої школи – «Розширення університету» (University Extension), започаткований у Великоб-ританії одночасно з чартистським рухом і з другої половини XIX століття поширений на США та інші європейські країни. На думку вчених, причинами означеного руху стали застарілість та консерва-тизм англійської системи вищої освіти, що ґрунту-валася на діяльності університетів як замкнутих корпорацій, призначених для суспільної еліти. Са-ме в цих умовах представники активної громадсь-кості та інтелектуальної еліти долучилися до ви-кладання просвітницьких лекцій для населення (Т. Арнольд – в Інституті механіків у Регбі, Т. У. Ро-бертсон – в заснованому за його участю клубі робі-тників у Брайтоні, Ф. Д. Моріс – в організованому 
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ним Коледжі робітників у Лондоні та ін.). Водно-час завдяки зусиллям професора Д. Стюарта ви-ник новий тип публічної лекції, який на запро-шення вчительок прочитав курс астрономії у Лі-верпулі, Манчестері, Шеффілді та Лідсі (1867 р.) [5]. Новація Д. Стюарта полягала в тому, що вче-ний запропонував об’єднати лекції з домашнім читанням і практичними вправами на основі роз-робленого детального конспекту («сілабусу»), в якому розкривався зміст лекції, вказувалися кни-ги, за допомогою яких можна було підготуватися до вивчення теми, та список питань і завдань для самостійної роботи слухача. У подальшому профе-сор намагався використати означені ідеї з метою залучення кооперативних товариств Великобри-танії до створення своєрідного мандрівного уні-верситету. Проте означена ініціатива не отримала підтримки, тож Д. Стюарт спрямував свої зусилля на створення постійного центру відповідного профілю при існуючих університетах. Так, вже в 1873 році Кембриджський університет створив окремий «синдикат» (комітет), дозволивши про-веденнядля незаможних слухачів «місцевих» лек-цій та іспитівза умови їх оплати регіональними організаціями [4, 108]. Варто підкреслити, що досвід виявився успі-шним і вже незабаром був поширений на інші за-клади освіти, адже Кембриджські курси були над-то складними та дороговартісними для невели-ких осередків. Зокрема, Оксфорд замість система-тичних 12-годинних курсів запропонував короткі (1–6 лекцій), посиливши їх шляхом залучення до мережі «рухомих бібліотек», тобто розсилки в місцеві центри книг, рекомендованих лекторами за незначну оплату. Пізніше розширені лекційні-курси було опубліковано та надіслано у віддалені місця, куди не міг дістатися лектор. Розвитку ви-щої освіти у столиці суттєво сприяло започатку-вання «Лондонського товариства для поширення університетської освіти». Тож у подальшому саме ці три центри (Кембридж, Оксфорд та Лондон) визначили основні напрями розвитку руху до «Розширення університету», створивши«Об’єд-нане бюро університетів» (1876), головна мета якого полягала в узгодженій діяльності та взаєм-ному сприянні (особливо при виборі лекторів). Основним напрямом наближення постійно діючих місцевих центрів до університетів стало афілю-вання. Крім того, у Великобританії було успішно використано американський досвід організації літніх з’їздів, призначених для інтелектуального гарту слухачів. У 70–90-х роках ХІХ століття ваго-мим напрямом стало фундування особливих «коледжів» (у Лондоні, Ноттінгемі, Бірмінгемі, Бристолі, Манчестері, Ексетері та інших містах), що об’єднували місцевих викладачів та зосере-

джували необхідну навчальну літературу [5]. Най-більш відомим закладом такого типу став коледж у м. Редінг (1892), який у 1926 році було перетво-рено на окремий державний університет. Цікаво, що активізація руху до «Розширення університету» викликала гострі дискусії в англій-ському суспільстві кінця ХІХ століття. Незважаю-чи на істотні здобутки започаткованих новацій, інтелектуали та державні мужі не могли дійти згоди щодо подальшої стратегії розвитку вищої освіти, адже весь рух цілковито тримався на при-ватній ініціативі осіб, захоплених ідеєю демокра-тизації вищої школи, розширення можливостей доступу населення до освітніх послуг. При цьому постійно відкритим залишалося питання фінансо-вого забезпечення, яке спиралося на благодійні внески. З часом ця певною мірою альтернативна форма здобуття вищої освіти інтегрувалася до загальнодержавної системи освіти. Необхідно зазначити, що позитивний англій-ський досвід дістав подальший розвиток в інших країнах. Так, у США не просто запозичили ідеї по-ширення вищої освіти серед різних верств насе-лення шляхом організації публічних лекцій і кур-сів, що влаштовувалися товариствами самоосвіти, учительськими і сільськогосподарськими товари-ствами та з’їздами, але й змогли запропонувати нові форми, пізніше перенесені до Англії, а саме літні з’їзди учнів і керівництво домашнім читан-ням за листуванням, автором яких був один з іні-ціаторів створення «Товариства поширення уні-верситетської освіти» у Філадельфії,професор Г. Адамсз Університету Джона Гопкінса. На нашу думку, саме відкритість американського суспільс-тва до новацій стала вагомою причиною подаль-шого інтенсивного розвитку вищої школи у США. Тому вже в 1891 році у штаті Нью-Йорк на законо-давчому рівні було прийнято рішення про подаль-ше поширення університетської освіти, на реалі-зацію чого було спрямовано як державні ресурси, так і кошти приватних осіб та громадських орга-нізацій. Передусім вдалося розвинути мережу «мандрівних бібліотек» і «рухливих кабінетів» навчальних посібників. На базі існуючих та новос-творених (зокрема й державних) університетів було відкрито спеціальні підрозділи, що опікува-лися «заочним» поширення вищої освіти. Особли-во успішною була діяльність у вказаному напрямі Університету Міннесоти [4]. На відміну від США та Великобританії, успіхи приватної та громадської ініціативи щодо поши-рення університетської освіти в інших європейсь-ких країнах в кінці ХІХ століття були не настільки суттєвими. Так, до створення так званих народних університетів долучилися в Бельгії (де професори Вільного університету переймалися організацією 
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просвітницьких лекцій, створивши окреме това-риство), Австрії (де було реалізовано ініціативу групи професорів щодо організації державної під-тримки такого починання та підпорядкування просвітницьких курсів університету), Німеччині (де, попри провал ідентичної австрійській ініціа-тиви професорів Берлінського університету, акти-вно здійснювалося публічне читання університет-ських курсів лейпцігськими професорами, було створено «Товариство Народного університету» в Мюнхені) [5]. Поширення ідеї демократизації ви-щої освіти завдяки заснуванню народних універ-ситетів у скандинавських країнах та Фінляндії тісно пов’язано з іменем Н. Ф. С. Грундтвіга, який наполягав на необхідності сполучення змісту осві-ти з традиціями та конкретним потребами певно-го народу. Таким чином, приватна та громадська ініціа-тива була вагомим фактором розвитку вищої школи як у США, так і в європейських країнах. Проте якщо в Європі актуальною була підтримка, вдосконалення й доповнення державної вищої школи, то вища школа у Сполучених Штатах від початку свого заснування існувала як здебільшо-го недержавна, розвиваючись як децентралізова-на та побудована за регіональним принципом. Так, у Великобританії перші приватні заклади вищої освіти виникли тільки в другій половині ХХ століття (як Університет Бекінгема (1973), що спеціалізувався на курсах фінансового менеджме-нту та бізнес-адміністрування) і досі не станов-лять суттєвого сегменту національної системи освіти [7, 183]. Дослідники [2; 12] доводять, що дещо інша ситуація склалася у Франції та Німеч-чині, де недержавна вища школа нині розвиваєть-ся швидшими темпами, адже має значно вищий рівень відповідальності за результати своєї діяль-ності, дбаючи про конкуренто здатність випуск-ників, актуальність спеціальностей та покращені умови навчання. Саме приватна та громадська ініціатива інтелектуалів, здебільшого представ-ників університетської спільноти, сприяла стано-вленню системи академічної свободи, що панує в сучасній системі вищої освіти розвинених країн світу. Погоджуємось з думкою професорів О. Огієн-ко [6] і А. Сбруєвої [9], що у США від самого почат-ку не дотримувалися концепції «сильного уряду», поширеної в європейських країнах, акцентуючись на розбудові громадянського суспільства. Тому закономірно, що в країні працює понад мільйон неурядових організацій, які мають суттєвий вплив на функціонування країни, у тому числі й у сфері освіти. Зокрема, сьогодні вища школа пок-ликана налагодити взаємозв’язок освіченості й зайнятості населення з економічним розвитком 

країни, сприяючи створенню нових можливостей для власного подальшого вдосконалення. По-перше, це стосується розширення джерел фінан-сування, адже США мають багатовікову історію використання приватних пожертвувань, що над-ходять від випускників університетів, корпорацій та благодійних фондів. У багатьох університетах створено асоціації випускників, які надають  кошти на розвиток альма-матер та лобіюють її інтереси. По-друге, вартим уваги бачиться досвід соціального партнерства між університетами та бізнес-структурами, що дозволяє не тільки забез-печувати постійну фінансову підтримку від  корпорацій, але й наблизити теорію до практики, використовуючи матеріально-технічні ресурси компаній. По-третє, цікавим не тільки для науков-ців, але й державних діячів може бути досвід управління вищої освіти із залученням професій-них асоціацій та громадських організацій. На на-шу думку, подібний підхід заслуговує на особливу увагу та може бути тим продуктивним досвідом, що вартий не тільки вивчення, але й застосування у сучасних вітчизняних реаліях. На цьому ж  наголошують інші дослідники вищої освіти [6; 8; 9; 11]. 
Висновки і перспективи досліджень. Отже, до основних напрямів реалізації приватної і гро-мадської ініціативи в галузі вищої освіти країн Європи та Америки віднесено, насамперед, фунду-вання та підтримку недержавних вищих шкіл, що проілюстровано на прикладі відкриття перших закладів вищої освіти у США (приватних Гарвард-ськогота Єльського коледжів, та державного Ко-леджу Вільяма та Мері). Показано, що організація-заходів, спрямованих на популяризацію, масовіза-цію, демократизацію вищої освіти вищої освіти, найбільш активно здійснювалася завдяки розпо-всюдженню руху за «Розширення університету» в другій половині ХІХ століття, починаючи з Англії та США до інших європейських країн. Розкрито особливості його реалізації, до яких віднесено ініціювання та читання публічних просвітниць-ких лекцій для широких верств населення та створення повноцінних народних університетів. Доведено вагомість доробку професора Д. Стюар-та та роль товариств поширення університетської освіти в активізації означеного процесу. Виокремлено специфіку розбудови недержав-ної вищої школи у США та європейських країнах на сучасному етапі, підкреслено необхідність вра-хування продуктивного зарубіжного досвіду при реформуванні вітчизняної системи освіти, як-от використання альтернативних джерел фінансу-вання, соціальне партнерство закладів вищої осві-ти та бізнес-структур, залучення громадськості до управління галуззю. 
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У подальшому, вартим уваги дослідників є визначення точок дотику в розвитку недержавно-го сектору вищої освіти в розвинених країнах Єв- ропи, Америки та України, що може сприяти роз-робці ефективних моделей в умовах вітчизняних реалій. 
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Олена СИДОРЕНКО  Приватна і громадська ініціатива в розвитку вищої школи країн Європи та Америки 
Елена Сидоренко. Частная и общественная инициатива в развитии высшей школы стран Ев-

ропы и Америки. 
В исследовании предпринята попытка определения основных направлений реализации частной и 

общественной инициативы в области высшего образования в странах Европы и Америки: учреждение и 
поддержка негосударственных вузов, организация и осуществление мероприятий, способствующих по-
пуляризации и массовизации высшего образования. Уделено внимание особенностям распространения 
движения к демократизации высшего образования «Расширение университета» от Англии и США в дру-
гие европейские страны: инициирование и чтение публичных лекций, создание полноценных народных 
университетов. Доказано определяющую роль частной и общественной инициативы в развитии выс-
шей школы в указанных пространственных пределах. Выделена специфика развития негосударственной 
высшей школы на территории США и европейских стран на современном этапе. 

Ключевые  слова :  развитие высшей школы, негосударственная высшая школа, «расширение  
университета», народные университеты, частная и общественная инициатива, страны Европы и  
Америки. 

 
Olena Sydorenko. Private and public initiative in the development of higher education in Europe 

and America. 
The article attempts to determine the main directions of the implementation of private and public initiatives 

in the field of higher education in Europe and America, which include: foundations and support of non-state uni-
versities, the organization and implementation of activities that promote the popularization and massization of 
higher education. The history of the formation of higher schools in the USA is shown – from the opening of Har-
vard College to the development of a network of higher education institutions. Initiatives that were crowned with 
success were highlighted (both from opening new institutions, and to carrying out further reforms). Attention is 
paid to the peculiarities of the expansion of the movement towards the democratization of higher education 
"University Expansion" in the second half of the 19th century, starting with England and the USA in other Euro-
pean countries. These are defined as the initiation and reading of public lectures, the creation of full-fledged pub-
lic universities. The significance of the professors' heritage in the dissemination of this process is considered. 

The decisive role of private and public initiative in the development of higher education in the specified spa-
tial limits is proved. The specifics of the development of non-governmental higher education in the United States 
(where since the beginning of its foundation higher education existed mainly as non-public) and European coun-
tries (where private and public initiative was aimed primarily to supporting public higher education and acted as 
its complement) are highlighted. 

The necessity of taking into account productive foreign experience in reforming the domestic education sys-
tem, namely the use of alternative sources of financing, social partnership of higher educational institutions and 
business structures, and involving the public in the management of the industry, is argued. 

Key  words :  development of higher education, non-governmental higher education, "expansion of the uni-
versity", public universities, private and public initiative, countries of Europe and America.   
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Процес переходу до сталого розвитку є гло-бальним, і окремо взята країна не може перейти на цей шлях, поки інші країни будуть залишатися в рамках старої моделі розвитку. Характерною рисою організації буття світового співтовариства є перехід на нову стратегію свого розвитку, буду-чи невід’ємною складовою спільноти, з поміж ін-шого, першочерговим завданням для України є формування оновленої системи освіти – освіти для стійкого розвитку. Даний процес ускладню-ється за рахунок багатьох факторів: світова спіль-нота вже виробила певні стратегії руху по зазна-ченому шляху, Україна ж через ряд внутрішніх проблем відстає. Формування уявлень про те, якою має бути освіта для сталого розвитку країни, ускладнюєть-ся тим, що Україна, на відміну від інших держав, не має офіційно утверджених Концепції переходу до стійкого розвитку та Національної стратегії сталого розвитку. Оскільки стратегічною метою України є всебі-чне співробітництво з Західно- та Центральноєв-ропейськими країнами з тим, щоб у перспективі наша держава відповідала європейським стандар-там і вимогам як у політичному, соціально-економічному, так і в екологічному відношеннях, тона сучасному етапі екологічний чинник має стати одним із пріоритетних у економічному та науково-технічному співробітництві, а також упо-літичних відносинах, практично всіх країн світу [1]. Міжнародне співтовариство наполегливо за-кликає до переорієнтації всіх сфер освіти на цілі стійкого розвитку. Різні країни запроваджують й успішно використовують відповідні освітні про-

грами й навчальні курси: зокрема, у США, Швеції, Німеччині, Фінляндії, Норвегії, Польщі, Словаччи-ні, Румунії тощо. Ідучи в ногу зі світовою спільнотою, Україна задекларувала курс на стратегію стійкого розвит-ку. Розвиток освіти для сталого розвитку вимагає нових педагогічних моделей, нової педагогічної культури та мислення, нового педагогічного зміс-ту [6]. Учені єдині в думці, що освіта, і зокрема, її початкова ланка, є одним із стратегічних факто-рів подолання екологічної кризи. Водночас вони стверджують, що її роль у сучасному суспільстві ще, на жаль, належним чином не усвідомлена; фо-рмуванню спеціальних екологічних якостей осо-бистості з метою гармонізації відносин з приро-дою не надається відповідної уваги [2]. Відтак, екологічний чинник є одним з пріоритетних у комплексній підготовці майбутніх фахівців почат-кової освіти. Професійна підготовка майбутніх фахівців початкової освіти не можлива без урахування компетентнісного чинника. Серед публікацій, присвячених питанням компетентнісного підходу у шкільній освіті, і зокрема у початковій школі, слід відзначити дослідження багатьох українсь-ких учених. Так, у публікаціях Н. Бібік, Т. Байбари, О. Савченко, О. Овчарук, О. Онопрієнко здійснено дефініцію понять пов’язаних з компетентнісним підходом у початковій освіті, і зокрема компетен-тність розглядається як здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяль-ності, власний досвід у різноманітних життєвих ситуаціях з метою розв’язання певних важливих проблем. Учені визначають компетентність, як 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧОЇ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ВИМІРАХ ВИМОГ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
У статті розглянуто особливості еколого-природничої підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти в умовах вимог стратегії сталого розвитку. Пріоритетним підходом еколого-природничої підго-
товки визначено компетентнісний, що розглядається як система еколого-природничих знань, умінь, 
сукупність професійних і особистісних якостей майбутнього педагога, які ґрунтуються на екоцентрич-
них світоглядних переконаннях. Акцентується увага на формуванні спеціальних компетенцій, що дозво-
ляють учителю успішно розв’язувати завдання екологічного виховання й освіти школярів. 

Ключові  слова :  компетенція, компетентність, майбутній фахівець початкової освіти, природо-
знавча компетентність, сталий розвиток. 
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особистісне утворення, що проявляється в процесі активних самостійних дій людини. Окремо ученими розглядається термін «компетенція» і розуміється як суспільно визна-ний рівень знань, умінь і навичок, ставлень у пев-ній сфері діяльності людини. Компетентність ви-значають як заздалегідь задана соціальна норма, що відчужена від особистості. Аналіз публікацій науковців підтверджує ви-сновок про те, що реалізація компетентнісного підходу у навчанні здобувачів початкової освіти буде успішною за рахунок комплексного забезпе-чення усіх компонентів освітнього процесу – мети навчання, системи компетентнісно орієнтованого змісту освіти, відповідної розробки методичного забезпечення, професійної підготовки майбутніх фахівців тощо. Дослідники визначають еколого-природничу компетентність як систему знань, умінь та нави-чок у площині екологічної діяльності, яка відпові-дає внутрішній позиції особистості та забезпечує кваліфіковане вирішення екологічно небезпечних ситуацій, спостереження та контроль за дотриман-ням екологічних вимог у різних сферах життєді-яльності відповідно до екологічного законодавст-ва України. Здатність особистості до ситуативної діяльності в побуті та в довкіллі, коли отримані екологічні знання, навички, досвід і ціннісні орієн-тації актуалізуються в умінні приймати правильні рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх наслідки для навколишнього середовища. Де-монстрування екологічної доцільної поведінки, відповідальності особистості, здатність її до прак-тичного вирішення екологічних завдань, наявнос-ті ряду особистісних якостей у комплексному по-єднанні з необхідним запасом знань і умінь ефек-тивно правильно діяти у проблемних ситуаціях, що виникають у різних сферах діяльності, та зна-ходити шляхи їх вирішення (О. Колонькова, В. Маршицька, О. Пруцакова, Л. Руденко) [5]. Проблема дослідження професійної підготов-ки фахівців визначається актуальними сучасними потребами суспільства, гуманізацією педагогічної освіти, новими вимогами до навчання і виховання. У дослідженнях теорії і практиці вищої школи на-копичено великий досвід щодо формування про-фесійних якостей майбутніх педагогів. У наукових дослідженнях А. Алексюк, І. Бех, С. Гончаренко, О. Глузман, М. Євтух, О. Дубасенюк, Т. Козак, А. Коржуєв, А. Линенко, Н. Максименко, Ю. Пелех, А. Семенова, Т. Сущенко розкрито методологічні та теоретичні основи підготовки фахівців у ЗВО, які спрямовані на підвищення ефективності освітньо-го процесу. У наукових працях Ю. Бойчука, Н. Лисенко, Л. Лук’янової, Г. Тарасенка, Н. Ясінської визначено теоретико-методичні основи формуван-

ня екологічної культури майбутнього фахівця пе-дагогічної освіти. Формуванню екологічного світо-гляду майбутніх учителів у процесі екологічної освіти й виховання присвячені дослідження Г. Білявського, В. Борейка, І. Костицької, Т. Нінової, М. Падуна, Г. Пустовіта, Ю. Саунової, С. Совгіри, С. Шмалєй. Посилення ролі екологічної домінанти в освітньому середовищі закладів середньої та ви-щої освіти досліджували Г. Білецька, А. Захлєбний, І. Зверєв, В. Ільченко, О. Король, О. Кудрявцева, О. Лабенко, Г. Марочко, О. Мащенко, І. Суравєгіна. У працях Л. Білик, В. Вербицького, М. Назарука, О. Пометун, Н. Пустовіт, Л. Руденко, С. Сапожнікова висвітлюються проблеми формування відповіда-льного ставлення молоді до навколишнього сере-довища [4]. Аналіз літературних джерел показує, що про-фесійна підготовка майбутніх фахівців початкової освітивключає в себе наступні складові: набуття особистістю життєвими компетенціями, оволодін-ня загально науковими, необхідними знаннями і вміннями для успішного здійснення майбутньої професійної діяльності й опанування предметів природничого циклу. Опанування майбутніми педагогами дисцип-лін природничо-наукової підготовки спрямоване на формування у них природознавчої компетент-ності розглядається як складова професійної ком-петентності. Під еколого-природничою компетен-тністю розуміємо інтегровану якість особистості, що проявляється у здатності здійснювати діяль-ність, основану на знаннях, уміннях, навичках, цін-ностях і досвіді, які отримали майбутні фахівці у процесі навчання природничим дисциплінам, осо-бистісному ставленні як до діяльності, так і до пре-дмету діяльності. У розробках та наукових статтях з проблем компетентнісного підходу досить часто досліджу-ються теоретичні аспекти цієї проблеми. Нато-мість, у змісті сучасних навчальних програм пріо-ритет надається рівню і кількості знань перед здатністю школярів застосовувати знання у пев-них практичних ситуаціях. Це потребує більш до-кладного обґрунтування як у методиці роботи пе-дагога,так і в більш системному запровадженні через зміст освіти, закладеному у Державному ста-ндарті початкової освіти. У Державному стандарті початкової освіти основною метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природни-чих наук, техніки і технологій, екологічної та ін-ших ключових компетентностей шляхом опану-вання знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію  з природою, формування основи наукового  світогляду і критичного мислення, становлення 
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відповідальної, безпечної і природоохоронної по-ведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого роз-витку [3]. Відтак, природничу підготовку майбутніх педагогівдоречно розглядати як необхідну скла-дову у формуванні їхніх професійних якостей. Крім того, гуманізація освіти, яка задекларована ключовою тенденцією парадигми сучасної почат-кової освіти, передбачає підняття статусу природ-ничо-наукових навчальних предметів. Це спону-кає вищу педагогічну школу до пошуку ефектив-них шляхів і засобів дидактично-технологічної підготовки майбутніх фахівців до викладання природничої освітньої галузі з урахуванням віт-чизняного та зарубіжного творчого досвіду. У сучасних психолого-педагогічних дослі-дженнях особлива увага акцентується на необхід-ності упровадження нових підходів до змісту при-родничої освіти, використанні новітніх техноло-гій у реалізації її основних завдань [2]. Компетентнісно орієнтований підхід до стан-дартизації загальної освіти обумовлений певними протиріччями. Так, з одного боку вітчизняними науковцями обґрунтовано запровадження практи-ко-орієнтованого навчання, з іншого – у шкільній практиці учителі працюють за навчальними про-грамами, що орієнтують освітній процес на засво-єння учнями достатньо великого обсягу знань.  Отже, метою цієї статті є аналіз компетентні-сного підходу до еколого-природничої підготовки майбутніх фахівців початкової освіти у вимірах вимог сталого розвитку. Аналіз наукових праць показав єдність думок учених у тому, що дефініція «екологічна компе-тентність» пов’язана зі знаннєвим і діяльнісним аспектами. Характерною рисою екологічної ком-петентності виступає її сутність в практичній еко-логоорієнтованої діяльності. Також можна зробити висновок, що екологіч-на компетентність особистості може бути розгля-нута як важливий компонент в системі найважли-віших складових еколого орієнтованої особистос-ті – екологічної культури, екологічної свідомості, екологічної освіти, екологічного виховання, еко-логічної діяльності. Відповідно до думки зарубіжних вчених еко-логічна культура включає: екологічний стиль життя, якому притаманні екологічно обґрунтова-на діяльність і поведінку; екоцентричний світо-гляд; глобальне мислення; ціннісне ставлення до світу природи і людини; екологічна активність, відповідальність, раціональність, ощадливість, здоровий спосіб життя. Аналіз досліджень багатьох вчених показав, що екологічна компетентність ґрунтується на 

отриманих знаннях (екологічній грамотності), екологічному спрямуванні всієї життєдіяльності особистості (екологічній вихованості), правиль-ному сприйнятті, розумінні і оцінки стану навко-лишнього середовища (екологічній свідомості) і екологічно активнійдіяльнісній позиції (екологіч-ної діяльності). Одним з провідних завдань екологічної осві-ти є формування екологічної грамотності особис-тості, яка повинна ґрунтуватися на пізнавальної активності особистості до знань і вмінь їх викори-стовувати у повсякденному житті і при вирішенні екологічних проблем. З позиції компетентнісного підходу до еколо-го-природничої підготовки екологічна грамот-ність визначається здатністю вирішувати пробле-ми різного рівня складності, стає одним з важли-вих засобів формування в свідомості особистості нового напряму в діяльності – повсякденної тур-боти кожного про майбутнє людства, про збере-ження довкілля для майбутніх поколінь. Для формування екологічної свідомості під-ростаючого покоління майбутній вчитель має бути носієм такої екологічного свідомості, засно-ваної на глибоких екологічних знаннях, еколого орієнтованої поведінці і діяльності. Пріоритетним напрямком сучасного освіт-нього процесу ЗВО виступає процес формування екологічної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти та створення максимально сприятливих умов для його реалізації. Умовами реалізації є: включення варіативних та інтегрова-них еколого-природничих курсів в основну освіт-ню програму вищої освіти; використання інтерак-тивних методів навчання і форм розвитку еколо-гічної активності; включення в процес професій-ної підготовки студентів пошукових, дослідниць-ких і проектних методів, використання елементів самоосвіти, проблемного вивчення питань коево-люції людини і природи; участь студентів у про-ектах, програмах, конкурсах і грантах в галузі  екологічної освіти і раціонального природо кори-стування; створення інфраструктури для забезпе-чення системи безперервної екологічної освіти в університеті. Дійсно, фундаментальність освіти майбут-нього педагога передбачає опанування природни-чо-наукових та професійно орієнтованих дисцип-лін, які надаючи базові знання, складають ядро сучасної наукової картини світу і мають принци-пово важливе значення для формування загаль-ного кругозору, культури мислення і наукового світогляду студентів. Крім того, природознавча обізнаність є важли-вою складовою професійної компетентності майбу-тнього вчителя. Під природничою компетентністю, 
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перш за все, ми розуміємо рівень фахової здатнос-ті, що базується на освіченості майбутніх фахівців початкової освіти з базових дисциплін природни-чого циклу («Загальне землезнавство і краєзнавс-тво», «Основи природознавства», «Екологія»),  синтез знань яких, дозволить у подальшій профе-сійній діяльності розвивати науковий світогляд учнів. Відтак, природнича підготовка студентів не має бути суто вузько професійною, оскільки в ра-мках даної посади вчитель школи першого ступе-ня повинен бути готовим до вирішення різних психолого-педагогічних освітніх проблем. Аналіз освітньо-кваліфікаційних характерис-тик майбутніх фахівців початкової освіти дозво-лив виявити такі основні вимоги: розуміння сут-ності та соціальної значущості своєї майбутньої професії, основних проблем дисциплін, що визна-чають конкретну сферу їх діяльності; методична обізнаність у природничій галузі знань; психоло-гічна готовність до зміни виду та характеру своєї професійної діяльності. Компетентнісний підхід передбачає оволо-діння майбутнім фахівцям початкової освіти сис-темою знань і практичних умінь та навичок, спря-мованої на організацію та керування процесом отримання природничих знань та формування природознавчої компетентності здобувачів по-чаткової освіти, а відтак, важливим чинником є сформованість природознавчої компетентності у самих вчителів, яка передбачає особистісне утво-рення майбутнього фахівця освіти, що характери-зує здатність розв’язувати доступні соціально й особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єкта-ми природи у сфері відносин "людина – природа". Основними формами та методами організації діяльності майбутніх фахівців початкової освіти під час практичної підготовки є: педагогічний тре-нінг (відпрацювання вмінь і навичок застосування елементів педагогічних технологій у роботі з учня-ми), ділова професійно орієнтована гра (проек-тування та викладання фрагментів уроків «Я дос-ліджую світ» на основі використання сучасних на-вчальних технологій), інтерактивні вправи “моз-ковий штурм”, “коло ідей” (прийняття конкретних рішень з певної проблеми, які спонукають студен-тів розвивати свою уяву і творчість, уможливлю-ють вільне висловлювання ними власних думок), робота у малих групах, колективна творча робота (розв’язання складних проблем, що потребують колективного обговорення, і використовується з метою формування умінь і навичок діалогічного спілкування, співробітництва, співтворчості). Зміст практичної підготовки (практично-лабораторний етап, педагогічна практика) сту-дентів до проведення уроків інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ» виражається у зовнішніх (предметних) уміннях, тобто в діях студента, за якими можна спостерігати. До них належать орга-нізаторські, інформаційні, комунікативні, перцеп-тивні, орієнтаційні вміння. З метою визначення рівнів сформованості екологічної компетентності майбутніх вчителів – студентів 5 курсу спеціальності «Початкова осві-та» факультету дошкільної та початкової освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського проводилися дос-лідження з використанням діагностичних мето-дів: анкетування, спостереження, бесіди. Анкета 1. Як би ви охарактеризували сучасний стан еко-логічної підготовки майбутніх фахівців напря-му «Початкова освіта» 2. Як ви розумієте поняття «природнича компе-тентність»? 3. Як ви розумієте поняття «екологічна компете-нтність»? 4. Які компоненти, на вашу думку, входять до складу еколого-природничої компетентності? 5. Чи вважаєте ви себе добре обізнаним в питан-ні екологічної підготовки як майбутніх фахів-ців початкової освіти? 6. Які вимоги, на ваш погляд, висуває суспільство до майбутніх фахівців спеціальності «Почат-кова освіта»? 7. Як Ви оцінюєте ефективність оволодіння сту-дентами еколого-природничим матеріалом згідно з програмою екологічно спрямованих навчальних дисциплін? Важливим етапом у процесі підготовки май-бутніх фахівців початкової освіти до опанування дисциплін природничого циклу є самостійна ро-бота. Вона проводиться з метою стимулювання і зацікавленості студентів у результатах навчання та об’єктивної оцінки знань з еколого-природ-ничих предметів; здійснюється самоконтроль та перевірка власних знань через виконання індиві-дуальних завдань. Студенти самостійно склада-ють портфоліо з навчально-методичним матеріа-лом до занять (легенди, загадки, прислів’я, при-казки, розповіді, цікаві відомості з енциклопедій, відеопрезентації, цікава та невідома інформація щодо цифрового матеріалу про об’єкти живої і неживої природи тощо) [8]. Таким чином, ефективність підготовки май-бутнього фахівців початкової освіти спрямовують такі педагогічні умови:  
– накопичення теоретичних екологічних знань; набуття навиків, які допоможуть вчителеві мати широкий екологічний кру-гозір а також великий обсяг екологічних знань, інтересів; 
– формування екологічного мислення, яке допоможе правильно визначити моральні та етичні норми поведінки в природі;  
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– здатність до саморозвитку, самоосвіти, пізнання своєї індивідуальності, творчого потенціалу, готовності до інноваційної діяльності взагалі, в тому числі і в галузі екології;  
– виховання екологічної свідомості, щодо економного ставлення до природних ресу-рсів, живої природи; забезпечення гармо-нійного поєднання екологічного світогля-ду, творчості, інноваційної діяльності з метою набуття екологічної культури вчи-теля як духовної, інтелектуальної, емоцій-ної і фізичної готовності до оволодіння екологічною і педагогічною культурою, дидактичною і виховною технологією;  

– формування екологічного професіоналіз-му вчителя, який буде достатній для твор-чого вирішення задач професійної діяль-ності рівень розвитку екокультури і самос-відомості [7]. Найголовнішими причинами екологічної кри-зи є низький рівень екологічної свідомості людей, незнання та ігнорування ними і суспільством за-конів розвитку природи, безсистемне і спожива-цьке ставлення до її ресурсів. Тому для вирішення екологічних проблем необхідна підготовка таких фахівців, які б змінили екологічну стратегію і так-тику, були здатні проводити відповідну екологіч-ну політику, організовуючи формування екологіч-ної культури громадян України [1]. 
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Ірина СІЧКО  Компетентнісний підхід до еколого-природничої підготовки майбутніх педагогів у вимірах вимог сталого розвитку 
Ирина Сичко. Компетентностный подход к естественно-экологической подготовке будущих 

педагогов в измерениях требований устойчивого развития 
В статье рассмотрены особенности эколого-естественной подготовки будущих специалистов на-

чального образования в условиях требований стратегии устойчивого развития. Приоритетным подхо-
дом эколого-естественной подготовки определено компетентностный, что рассматривается как сис-
тема эколого-естественных знаний, умений, совокупность профессиональных и личностных качеств 
будущего педагога, основанные на экоцентрических мировоззренческих убеждениях. Акцентируется вни-
мание на формировании специальных компетенций, позволяющих учителю успешно решать задачи эко-
логического воспитания и образования школьников. 

Ключевые  слова :  компетенция, компетентность, будущий специалист начального образования, 
природоведческая компетентность, устойчивое развитие. 

 
Irina Sichko. A competence approach to environmental and natural training of future teachers in 

the measurements of the sustainable development requirements 
The process of transition to sustainable development is global and, a single country cannot go on this path, 

while other countries will remain within the old model of development. The characteristic feature of organizing 
the existence of the world community is the transition to a new strategy of its development, being an integral 
component of the community, among other things, the priority task for Ukraine is the formation of a new educa-
tion system – education for sustainable development. 

Keeping up with the world community, Ukraine has declared its orientation on a sustainable development 
strategy. It is obvious that the development of education for sustainable development requires new pedagogical 
models, a new pedagogical culture and thinking, a new pedagogical content. 

Therefore, the environmental factor is one of the priorities in the comprehensive training of future primary 
education specialists. 

From the position of a competency-based approach to environmental and natural training, environmental 
literacy is determined by the ability to solve problems of different levels of complexity, becoming one of the impor-
tant means of forming a new direction in an individual’s consciousness – everyone’s everyday concern about the 
future of humanity, about preserving the environment for future generations. 

The analysis of scientists’ publications suggests that the implementation of a competent approach in the 
training of primary education specialists will be successful in the conditions of comprehensive provision of all 
components of the educational process – the goals of training, building a competently oriented content of educa-
tion, appropriate development of methodological support, professional training of future specialists. 

The professional training of future primary education specialists should be understood as the process of mas-
tering a person's life competencies, general scientific, professional knowledge and skills for successful professional 
activity, including mastering the subjects of the natural cycle. 

The mastering of the future teachers of the disciplines of natural and science training is aimed at forming in 
them the natural competence, which we consider as a component of professional competence. By environmental 
competence we mean the integrated quality of a person, which is manifested in the ability to perform activities 
based on knowledge, skills, values, and experience acquired by future specialists in the course of learning natural 
disciplines, personal attitude to the activity and subject. 

Keywords :  competence, competency, future specialist of primary education, environmental competence, 
sustainable development.  
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У вітчизняному літературознавстві спостері-гається тенденція виокремлення літератури для підлітків в окремий напрямок досліджень, зумов-лена масовою появою її на книжковому ринку й увагою до неї юних читачів. Про підліткову книгу та її особливості розмір-ковують у своїх дослідженнях У. Баран [1], Н. Бог-данець-Білоскаленко [2], Т. Качак [4] та ін. Вони виокремлюють підлітковий вік як складову час-тину дитячого. Визнаємо слушною цю концепцію й зауважимо, що підліткова література має свої особливості, що дозволяє виділити її в структурі літератури для дітей та юнацтва. На одну з таких специфічних рис вказує Т. Качак: «Можливість чіткої ідентифікації читача з героєм – знакова риса сучасної підліткової літератури. Автор зали-шає читачам право оцінювати поведінку юних героїв, схвалювати чи критикувати їхні вчинки, робити власні висновки у процесі засвоєння ново-го емоційного досвіду» [4, 205]. Дослідниця, розг-лядаючи сучасну реалістичну прозу для юних чи-тачів, зауважує в ній зміну естетичної парадигми, орієнтацію на зміну канону та вказує на тенденції її розвитку, зумовлені «відсутністю тематичних обмежень, відвертим художнім осмисленням тих проблем, про які не прийнято було говорити у літературі, які вважалися «низькими», «нелітера-турними» (фізіологічне дорослішання, набуття сексуальності, приховані бажання і дорослий дос-від) та були забороненими для юних читачів; роз-галуженою жанровою системою; поглибленням психологічної характеристики дітей-героїв; пере-осмисленням літературної традиції попередніх епох; відвертістю письма» [4, 209].  Насправді ж реалістична проза – один із різ-новидів літератури для підлітків, адже сучасні 

тинейджери мають різноманітні інтереси, а та-кож, унаслідок своїх вікових особливостей, вони менше заглиблені у свої особисті почуття (ко-хання, самовизначення, «дорослі» бажання), ніж реципієнти в юнацькому віці. Попри уявлення про те, що підлітки більше полюбляють прозу, сучас-на поезія також перебуває у колі їхніх уподобань. Мета статті – розглянути можливості систем-ного вивчення сучасної української поезії підліт-ками в шкільному курсі української літератури, запропонувати методичні підходи до її аналізу у  5-9 класах. Окремо питання специфіки поезії в літературі для дітей та юнацтва українське літературоз-навство не розглядало. Між тим, ця частина маси-ву літератури для юних читачів, хоч і є не такою великою за обсягом і глибиною осягнення дійсно-сті, як проза, усе ж заслуговує на увагу. У підруч-никах та нарисах з історії дитячої літератури пое-зія для дітей і підлітків розглядається у контексті літературного процесу певного періоду. Увага істориків літератури не акцентується на особли-востях її еволюції в жанровому й образному ас-пектах. Попри це, поезія – особливий вид літера-тури для дитячого й підліткового читання. «Поезія проявляє свою мистецьку автономію, вит-ворюючи «другу реальність», пов’язану з довко-лишнім світом багатьма асоціативними каналами. Тому спроби одностороннього узалежнення її від зовнішньої дійсності, перетворення її на засіб ма-ніпулювання позаестетичних систем (політики, ідеології, релігії тощо) призводять до дискредита-ції сутності цього мистецтва. Оперта на ірраціо-нальні принципи світобачення, поезія відмінна тим самим від логічних структур. Цим вона  

Олеся СЛИЖУК  Система вивчення підлітками сучасної української поезії: методико-літературний підхід 
DOI: 10.33310/2518-7813-2019-67-4-205-210 
УДК 821.161.2:82-1:37.016 

Олеся  СЛИЖУК  
кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри української літератури 
Запорізького національного університету 

м. Запоріжжя, Україна e-mail: olesja_2014@ukr.net 
СИСТЕМА ВИВЧЕННЯ ПІДЛІТКАМИ  
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ:  

МЕТОДИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ПІДХІД 
У статті розглядається дидактична система вивчення сучасної української поезії на уроках літера-

тури в 5-9 класах. На основі аналізу наукових праць сучасних літературознавців виділено основні особли-
вості літератури для підлітків, зокрема й поезії. Доведено актуальність уведення в їхнє коло читання 
віршованих творів сучасних українських письменників. Запропоновано оновлення змісту шкільної про-
грами з української літератури. Подано зразки аналізу поетичних творів за класами, які враховують 
вікові особливості учнів, їхні інтереси та формують предметну компетентність. 

Ключові  слова :  сучасна українська поезія, мотиви лірики, підлітковий вік, дидактична система, 
предметна компетентність, шкільний аналіз художнього твору. 
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різниться від прози з її виразним логічним компо-нентом, котрий посилює частку раціональних ознак у романі чи повісті» [8, 541]. Поезія для під-літків вирізняється з-поміж поезії загалом, перш за все, проблемно-тематично. У ній асоціативно постають проблеми, які цікавлять і хвилюють підлітків: існування в соціумі, взаємини між інди-відами, самовизначення, пошук життєвого шляху, почуття дружби, любові, симпатії тощо. Незважа-ючи на те, що поезія більше розкриває чуттєві сфери людини, все ж вона не позбавлена впливу соціальних чинників, від яких залежить перева-жання тих чи інших мотивів та образів. Перелік творів для вивчення у програмі, за якою навчаються сучасні підлітки, включає, без сумніву, високохудожні, канонічні твори. Але всі вони належать швидше до історії літератури і не відображають тенденцій сучасної літератури для дітей та юнацтва.  Вважаємо позитивним, що нарешті такі твори не тільки з’явились у шкільній програмі, але й представлені різними жанровими різновидами. Якщо у попередній редакції цього документа су-часна поезія була представлена у 7 класі віршами Ліни Костенко «Дощ полив…», «Кольорові миші», «Чайка на крижині», «Крила». Розглядались уяв-не, фантастичне і реальне в її поезіях, розгорнута притчева метафора про глибоке духовне напов-нення людини – її «крилатість»; а у 8 вивчались поезіїВасиля Голобородька «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»), «Наша мова», «Теплі сло-ва», їх наскрізний патріотизм, філософічність, фо-льклорна основа; також поетична творчість Івана Малковича, то у новій редакції введений, крім того, цілий розділ «Із сучасної української поезії (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (на вибір) О. Забужко («Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), В. Герасим’юк («Чоловічий танець»), Ю. Андрухо-вич («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), І. Малкович («З янголом на плечі», «З нічних мо-литов»), А. Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), І. Павлюк («Дівчинка»), Г. Кирпа («Мій ангел та-кий маленький…», «Коли до вас темної ночі…»)». Зосередженість усього масиву сучасної поезії в одній темі не дає уявлення про її тематичну паліт-ру й розмаїтість, між тим вона заслуговує на ува-гу, тому доцільно розглядати окремі тематичні й жанрові різновиди сучасної української поезії в кожному з 5 по 9 класи, а також ввести окрему оглядову тему в 11 класі. Сучасна українська поезія для підлітків бере свій початок з часу здобуття Україною незалежно-сті у 1990 році. Відтоді в українській поезії відбу-лось повне оновлення тематичних і жанрових аспектів, з’явились поетичні шедеври молодих авторів і вже зрілих поетів, які продовжують пра-

цювати в царині поезії для юних читачів. Як і су-часній «дорослій» поезії, їй властиві «алогічність, іронічність, метафоричність, ігровий характер, мовні каламбури, фольклорні та літературні ремі-нісценції, астрофічна побудова» [5, 259].  Учені-методисти в основному розглядають цілісний аналіз ліричного твору в старших класах. Зокрема, Ю. Бондаренко [3] пропонує принципи групування ліричних творів, формування системи уроків на їх основі, шляхи та методи аналізу пое-тичних текстів в 9-11 класах розглядати в рамках цілісної дидактичної моделі. Цілісне бачення фор-мування літературознавчої й читацької компете-нтностей підлітків у процесі вивчення поетичних творів не представлене в працях методистів, а в шкільній програмі з української літератури не простежується послідовність розвитку поняття про сучасну поезію в 5-9 класах. На нашу думку, вивчення підлітками сучасної української поезії повинно відбуватись системно. Найбільш доціль-ним є розгляд теми, присвяченої їй, у кожному з класів та використання вчителем сучасних прийо-мів для її сприйняття й аналізу. Спробуємо пред-ставити таку систему у вигляді таблиці. Враховуючи сучасні тенденції компетентніс-ного підходу в освіті та вікові особливості учнів-читачів, формування поняття про специфіку су-часної української поезії, її жанрово-видові особ-ливості та розвиток наскрізних умінь має відбува-тися одночасно. Учні 5-6 класів – молодші підліт-ки краще сприймають навчальну інформацію, якщо вона подається в ігровій формі, тому й пое-тичні твори для читання й аналізу варто добира-ти легкі, з ігровими елементами, які асоціативно сприймаються юними читачами, розвивають їхню уяву й викликають зацікавленість змістом, вира-женим у формальних якостях. Тому пропонуємо п’ятикласникам вивчати сучасну пейзажну лірику у її жанрово-тематичному розмаїтті.  Зокрема, творчість поета-мариніста, автора 17 лірично-психологічних збірок поезії для моло-дших школярів і підлітків (останні – «До синього моря хмарина пливе» (2001), «Чари ворожби-та» (2005), «Хвиля хвилю доганяє» (2007), «Листи з осіннього саду» (2013), «За нашим садом грає море», «Гуляє парус на Лимані» (2016)), Анатолія Качана, який майстерно використовує слово як засіб гри з читачем, трансформуючи її у різні жан-рові форми – забавлянки, безконечники, скоромо-вки, філологічні ігри-загадки, ліричні поезії про працю, про природу моря і степу. Наскрізними образами-символами його поезій є старий маяк, чайка, море, степ, портовий кран. Основні мотиви лірики останніх років, крім морської, – це любов до рідної землі, природи, материнського слова і пісні, звеличення праці 

Олеся СЛИЖУК  Система вивчення підлітками сучасної української поезії: методико-літературний підхід 



207 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

моряків і хліборобів, мрії про майбутнє. Дослідни-ки відзначають мелодійність і майстерну ритміку, влучність метафор і порівнянь, ігрову образність і смислову завершеність поезій А. Качана. Поезія Ігоря Калинця, дисидента, представ-ника пізнього шістдесятництва для підлітків – це його «Книжечка для Дзвінки». Поетична збірка, написана митцем для своєї доньки, відкриває пе-ред юними читачами дивовижний світ природи, примушує побачити його широко відкритими очима залюбленого в музику звуків довкілля під-літка. Верлібри, якими написані вірші, виразні, але водночас місткі й завершені. Змальований в зорових і слухових образах дивосвіт – стежечка, вітер, хмара, блискавка, грім, дощик – постає бли-зьким і водночас казковим, утворює завершений образ рідного краю, де народився, живеш і з яким пов’язуєш своє майбутнє. Автором поетичних збірок для дітей і підліт-ків є шістдесятник з Луганщини Іван Низовий. Є у його творчому доробку збірки для підліткового читання: «Страдноцвіт» – поетична енциклопедія у світі природи, в якій автор знайомить юного читача з найпоширенішими рослинами України, їх походженням і роллю в житті людини; «Ми єсть народ» – поетична історія народів, які населяють Україну; «Ой комуно моя, Ойкумено…» – поетич-ний спогад про дитинство автора. Поезія Івана Низового глибоко лірична, сповідальна, щиро за-

кохана в Україну, її історію, яку автор прагне по-вернути юним читачам.  Актуальною нині в колі підліткового читання є патріотична поезія. Рекомендуємо, ознайомлю-ючи шестикласників із метрикою, строфікою й римуванням, звернутися до аналізу поезій сучас-них авторів, тематично близькими до теми любо-ві до рідної землі, мови, України, уболівання за її долю. Пропонуємо до розгляду поезію Ліни Косте-нко, Юрія Андруховича, Григорія Чубая, Василя Голобородька, яка має спільну тематику, але від-мінності у римуванні. Г. Токмань зауважує: «Підлітки, як правило, сприймають лише вірші з точним римуванням, поділом на строфи, послідо-вним розміром. Поезію з оригінальною образною побудовою варто розглядати в старших класах, підготувавши учнів до сприймання поетичних образів у версифікаційно некласичній формі» [9, 165]. Ці зауваги можуть стосуватися вивчення поезії ХІХ-ХХ ст., але сучасні тенденції в її розвит-ку – це тяжіння до розмитого версифікаційного канону, верлібрів, білих віршів, швидше ритмізо-ваної, ніж римованої поезії. Тому, розглядаючи віршовану літературу у 5-9 класах, слід звернути увагу на неї також.  Поезія Ліни Костенко на патріотичну тему розкриває найтонші почуття у сприйнятті Украї-ни, її трагічного й героїчного шляху. Це, зокрема, поезії, рекомендовані для аналізу, «Біль єдиної 
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Клас Тема уроку Модель уроку Прийоми сприйняття й  аналізу поетичного твору 5 Різновиди сучасної пейзажної поезії. Вірші Анатолія Качана зі збірки «Гуляє парус на Лимані». Дивовиж-ний світ природи у «Книжечці для Дзвінки» Ігоря Калинця. Поетична енциклопедія у світі природи «Страдноцвіт» Івана Низового 

Ігровий  поетичний квест Демонстрація ілюстративного ряду пейзажів, прослуховуван-ня музичних творів, суголосних із поезією, декламація віршів, відгадування ребусів тощо 6 Відображення актуальних проблем сьогодення в сучасній патріотичній ліриці. Поетичні твори Ліни Костенко «Усе моє, все зветься Україна», «Біль єди-ної зброї», Григорія Чубая «Україні», Юрія Андрухо-вича «Україна ж – це країна бароко», Василя Голобо-родька «Наша мова», «Теплі слова» 
Поетичний  диспут Конкурс декламаторів, форму-лювання «товстих питань», відповіді на них, «займи пози-цію», «шкала думок», підготов-ка до написання есе 7 Оспівування краси людських взаємин в сучасній українській поезії. Вірші Ігоря Павлюка «Дівчинка», «Асоціації», Романа Скиби «І прийдеш по першому морозі», «Заскриплять поїзди із вокзалів заплака-них», Олени Максименко «Я тобі не сестра, я тобі 

листопад» 
Поетичний  марафон Сторітеллінг, виразне читання, вільне асоціювання 

8 Міфологічна поезія сьогодення. Іван Малкович «Із янголом на плечі», «Музика, що пішла». Василь Ге-расим’юк «Жива ватра», «Йде мати і дитя несе», «На березі він вогонь розклав» 
Герменевтична студія Постановка й виконання дослі-дницьких завдань 

9 Сучасна українська співана поезія. Сергій Жадан «Коли Вона», «Час працює на мене», Кость Моска-лець «Вона», «Ти втретє цього літа зацвітеш», Олек-сандр Ірванець «Мова» 
Літературно-музична  композиція Групова робота над проектами 
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зброї», «Усе моє, все зветься Україна», в яких – гордість за рідний край, який не мав «нейтраль-них барв», за його мову, святу і звичну, як хліб, і водночас величну й недосяжну.  Поетичний доробок Юрія Андруховича, ство-рений ним в 90-ті роки ХХ ст., належить до ран-нього періоду його творчості. У поезіях патріотич-ного спрямування звучить бадьорий голос моло-дої людини. Зокрема у вірші «Україна ж – це краї-на бароко» поет милується своєю країною й вод-ночас передає трагізм її, тому що рідна земля за-знавала руйнувань ординців і стала «чимось біль-шим, аніж сорочка для шкіри». Поетичне звернення Григорія Чубая «Україні» – глибоко ліричне в своїй основі, щире висловлення захоплення і присягання на вірність назавжди. Вірш глибоко метафоричний («тополь свічки зелені», «пожар твоїх калин»), у ньому шес-тикласники відшукають яскраві епітети фолькло-рного походження «синє небо», «вітер сивий, гір-кий, печальний», виразну анафору «в моїх…». Вірш має класичне римування й легко може бути вивченим напам’ять.  Поезія Василя Голобородька бере свій поча-ток ще з «шістдесятництва» й триває дотепер. Він – майстер верлібрів як для наймолодших чи-тачів (збірки «Віршів повна рукавичка», «Соловейків теремок»), для молодших підлітків («Хлопчик малює літо») так і для дорослих чита-чів. Аналізуючи поезію В. Голобородька, В. Кизи-лова зазначає: «Справжнім відкриттям стала його дебютна збірка поезій для дітей «Віршів повна рукавичка» (видавництво «Грані–Т», 2010), що у 2011 р. стала переможцем міжнародного конкурсу дитячої літератури Міжнародної молодіжної біб-ліотеки (Німеччина). Її внесення до каталогу «White Ravens», який вважається ключовим орієн-тиром у світі дитячої та підліткової літератури, стало подією не лише для автора, а й усього куль-турного простору України» [5, 72].  Шкільна програма пропонує для вивчення кілька поезій Василя Голобородька: «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»), «Наша мова», «Теплі сло-ва», основними мотивами яких є дорослішання, шлях до рідної домівки, морально-етичні пробле-ми. Усі поезії В. Голобородька – закодовані й зако-рінені у фольклор образні системи, розгадування яких вимагає від підлітків роздумів про роль кож-ного слова у невеликих за обсягом віршах, уваж-ного герменевтичного вчитування у поетичний текст. Не можна оминути увагою інтелектуальну поезію для підлітків покоління 90-х: Ігоря Павлю-ка («Дівчинка», «Асоціації», «Політ над Чорним морем»), Маріанни Кіяновської («Я вертаюсь над-вечір у світ, де відстояні хащі…», «Зненацька зне-

рухомлені ліси», «Палестина (Пори року)», Мар’я-ни Савки («Каравели відходять. Порожніють пор-ти…», «Малюнки на камені», «Весна»), Рома-на Скиби (збірка «Хвороба росту»),Олени Макси-
менко «Я тобі листопад», збірку «Шоколадні вірші про кохання» – подарунок для підлітків від «Видавництва Старого Лева» тощо. Пропонуємо детально розглянути їх на уроках української лі-тератури та позакласного читання у 7 класі й про-вести конкурси на краще виконання поезії, що сприятиме вдосконаленню техніки читання й емоційно-образної виразності. Оспівування краси людських взаємин стане темою для письмових практик – «сторітелінгу», «вільного асоціювання» тощо. Особливостями сучасної української поезії є її глибока метафоричність, міфологізм, закоріне-ність у фольклорні традиції. Восьмикласників можемо ознайомити з поезією, в якій виразними є саме ці елементи. Зокрема Василь Герасим’юк на-лежить до покоління вісімдесятників, поезія яких здебільшого глибоко закорінена в міфологію. Це стосується і його поетичного доробку в цілому й зокрема збірки «Була така земля», яка порушує важливу для молодого покоління тему національ-ної пам’яті, а у 8 класі підлітки, за програмою, зна-йомляться з поезією «Чоловічий танець», яка вхо-дить до неї. Міфологізм його потребує знань у цій галузі, бо, як зазначає дослідниця його творчості Л. Кісельова, «від окремих етіологічних міфів про походження різних речей чи явищ, від розбудови магічного «гуцульського тексту» поет зрештою приходить до того всеохопного «вкраїнського міфу», який віддзеркалює минуле, пояснює сучас-не та прогнозує прийдешнє» [6, 89].  Поетичний доробок І. Малковича глибоко міфологічний. Він також представлений у шкіль-ній програмі з української літератури. Цікавими для підлітків тематикою й проблематикою є його поезії «Подорожник», «Пісенька про черешню», «Музика, що пішла», «Все поруч», «Смородина», «Із янголом на плечі (Старосвітська балада)». Дос-лідники творчості І. Малковича відзначають му-зичність його поезії, яка поєднується з тонким естетизмом і насичена народною міфологією. Популярним напрямком у підлітковій поезії останніх років стала рок-поезія на слова українсь-ких класиків Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Павла Тичини, Олександра Олеся, Васи-ля Стуса, Василя Симоненка та сучасних поетів С. Жадана, Юрія Андруховича та ін. у виконанні українських рок-гуртів, яка може використовува-тись і на уроках вивчення класики, і в розповідях про тенденції розвитку української поезії сього-дення. Хоча у 9 класі й розпочинається вивчення української літератури в діахронному розрізі,  
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розгляд тем з класичної літератури потребує зв’я-зків із сучасністю, проекції на розгляд актуальних для підлітків проблем. Вони є цікавим матеріалом для виконання учнями групових проектів про музикальність сучасної поезії, синтез мистецтв і засоби вираження почуттів і переживань людини в критичні періоди її життя. Сучасні підлітки потребують сучасної поезії, в якій би вони пізнавали світ і своє місце в ньому, в якій би бачили відображення подій, що відбува-ються тут і тепер. Однак у ній не повинно бути ненормативної лексики, відкритого еротизму, натуралізму й провокативних політичних тем, адже все це притуплює підліткову безпосеред-ність і відкритість, зумовлює передчасне дорослі-

шання й входження у субкультури, що справляє негативний вплив на розвиток особистості у під-літково-юнацькому віці. Отже, зміст шкільної літературної освіти під-літків потребує змін із урахуванням тенденцій розвитку сучасних прози й поезії для юних чита-чів, а також їхніх інтересів та уподобань, особли-востей сучасної освітньої системи, її орієнтації на впровадження нових технологій і стратегій сприйняття й інтерпретації художніх творів на уроках української літератури. Перспективами подальших досліджень є роз-робка практичних рекомендацій та моделей уро-ків з вивчення сучасних поетичних творів у 5-9 класах. 
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methodical guide for students of hinger education]. Starobil’s’k: Vydavnytstvo DZ “Luhans’kyy natstional’nyy universytet”, 236 [in Ukrainian]. 7. Kisel’ova, L. (2016). Poetyka y ideolohia mifu Vasylya Herasym’yuka [Poetics and ideology of Vasyl Herasymyuk’s myth]. Kyyiv : NaUKMA, 106 [in Ukrainian]. 8. Literaturoznavchyy slovnyk-dovidnyk [Literary reference dictionary] / R. T. Hromyak and other. (1997).Kyyiv : VT “Academiya”, 752 [in Ukrainian]. 9. Tokman’, H. L. (2013). Metodyka navchannya ukrayins’koyi literatury v seredniy shkoli : pidruchnyk [Metodology of teaching 
Ukrainian literature in high school: texthbook]. Kyyiv : VT “Academiya”, 312 [in Ukrainian].  
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Олеся СЛИЖУК  Система вивчення підлітками сучасної української поезії: методико-літературний підхід 
Олеся Слыжук. Система изучения подростками современной украинской поэзии: методико-

литературный подход 
В статье рассматривается дидактическая система изучения современной украинской поэзии на 

уроках литературы в 5-9 классах. На основе анализа научных трудов современных литературоведов 
выделено основные особенности литературы для подростков, в частности и поэзии. Доказано акту-
альность введения в их круг чтения стихотворных произведений современных украинских писателей. 
Предложено обновление содержания школьной программы по украинской литературе. Представлены 
образцы анализа поэтических произведений по классам, которые учитывают возрастные особенности 
учеников, их интересы и формируют предметную компетентность. 

Ключевые  слова :  современная украинская поэзия, мотивы лирики, подростковый возраст, дидак-
тическая система, предметная компетентность, школьный анализ художественного произведения. 

 
Olesia Slyzhuk. System of study by teens of modern Ukrainian poetry: methodological and literary 

approach 
The article deals with the didactic system of studying modern Ukrainian poetry in literature classes in grades 

5-9. On the basis for the analysis of scientific works of contemporary literary critics the main features of literature 
for teens, including poetry identified. Poetry for teenagers differs from poetry in general, above all, to the prob-
lems and topics it addresses. It associatively presents problems that interest and excite teenagers: existence in 
society, relationships between individuals, self-determination, finding a life path, feelings of friendship, love, sym-
pathy and more. Despite the fact that poetry is more open to the sensual spheres of man, it not deprived of the 
influence of social factors on which the predominance of various motives and images depends.The urgency intro-
duction of poetry works by contemporary Ukrainian writers in the circle of teenagers reading proved. Updating 
the content of the school curriculum on Ukrainian literature is offer. The focus of the whole array of contempo-
rary poetry in one theme does not give an idea of its thematic palette and variety but it deserves attention there-
fore, it is advisable to consider individual thematic and genre varieties of modern Ukrainian poetry in each of 
grades 5 through 9 and enter a separate review topic in Grade 11. Modern teenagers need modern poetry in 
which they would learn about the world and their place in it, in which they would see reflections of events happen-
ing here and now. Samples analysis of poetic works by classes presented, which into account the age characteris-
tics of the students, their interests take and the subject competence form. The study proves that the content of 
teenagers’ literary education need to change. It should focus on the development of modern prose and poetry for 
young readers. Taking into account the peculiarities of the modern educational system is also important, as is the 
introduction of new technologies of perception and interpretation of artworks in the study of Ukrainian literature 

Keywords :  modern Ukrainian poetry, motives of the lyrics, teenage, didactic system, subject’s competence, 
school analysis of artwork.  
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Володимир  СТАРОСТА  доктор педагогічних наук, професор,  професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» м. Ужгород, Україна e-mail:volodymyr.starosta@uzhnu.edu.ua e-mail: volodymyr.starosta@upjs.sk 
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті на основі узагальнення результатів досліджень науковців та реальної практики профе-

сійної підготовки студентів різних спеціальностей у вищій школі виокремлено наступні компоненти 
структури готовності до професійної діяльності: мотиваційний, когнітивний,процесуальний, рефлек-
сивний. Встановлено, що більшість дослідників до такої структури включають мотиваційний, когніти-
вний тапроцесуальний компонент. Додаткові компоненти, як правило, характеризують професійну 
специфіку майбутніх фахівців. Всі структурні компоненти перебувають у динамічному взаємозв’язку, 
формують особистісну та функціональну готовність до професійної діяльності. Встановлено за ре-
зультатами анкетування, щобільшість студентів за власною самооцінкою мають середній та високий 
рівень професійної підготовки. 

Ключові  слова :  готовність студентів до професійної діяльності, структура готовності до про-
фесійної діяльності, підготовка студентів до професійної діяльності.  Якісна фахова освіта – актуальне завданнясу-часного суспільства, а готовність студентів до майбутньої професійної діяльності – важлива ме-та і результат діяльності закладів вищої освіти. Індикаторами такої готовності є формування про-фесійної компетентності,мотивація професійного навчання, систематична самоосвіта тощо. Важли-во з позицій системного підходу визначити в структурі готовності студентів до майбутньої професійної діяльності необхідні компоненти як складові такої готовності, аби врахувати в освіт-ньому процесі вищої школи. Дослідження показує, що проблема структури готовності до професійної діяльності розгляда-ється вітчизняними і зарубіжними вченими в різ-них аспектах, зокрема: психологічна готовність (Г. Костюк, В. Моляко та ін.), структурні компоне-нти готовності (К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, І. Гавриш, Л. Кандибович, В. Моляко, В. Сластьо-нін, Ю. Шаповал та ін.) тощо.  В праці [15](В. Староста, 2019) нами висвітле-но найбільш поширені підходи науковців щодо сутнісної характеристики поняття «готовність до професійної діяльності» – особистісний, функціо-нальний, системний, особистісно-діяльнісний, результативно-діяльнісний. Готовність характе-ризується як стан, процес, результат, явище, якість, мета тощо, що свідчить про багатогран-ність феномена «готовність до професійної діяль-ності».  У науковій літературі готовність до професій-ної діяльності досліджується за її структурними компонентами. Нами виявлено різноманітність 

поглядів науковців на структуру готовності сту-дентів до професійної діяльності.  Метою статті є аналіз та узагальнення погля-дів дослідників щодо структури готовності студе-нтів до професійної діяльності, аби виявити осно-вні складові компоненти. Вчені наводять широкий перелік складових досліджуваної готовності (чи її структури) з пози-цій системного підходу. Наприклад, К. Дурай-Новакова зазначає, що процес формування готов-ності характеризується складною динамічною структурою, до якої входить сукупність емоцій-них, вольових, мотиваційних, пізнавальних, опе-раціональних аспектів, властивостей, утворень, станів психіки особистості у їх співвідношенні з зовнішніми ситуаційними умовами й майбутніми завданнями (К. Дурай-Новакова, 1983)[5, 17].  Готовність як складне психологічне явище, згідно В. Сластьоніна, крім необхідних знань, умінь і навичок, містить не тільки адекватні ви-моги до професійної діяльності, якостей особис-тості і здібностей, а й пізнавальні (усвідомлення професійних завдань, оцінка їх значущості), моти-ваційні (інтерес до професії, прагнення домогтися успіху) та вольові (подолання сумнівів, вміння мобілізувати свої сили) компоненти, а отже, пе-редбачає наявність когнітивної, операційної та аксіологічної складових (В. Сластьонін, 1992) [11, 79]. Згодом В. Сластьонін (2000)[12] виокрем-лює такі компоненти професійної готовності: пси-хологічний, науково-теоретичний, практичний, фізичний, психофізіологічний.  На основі огляду літературних джерел нами виявленокомпоненти в структурі готовності до 
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Володимир СТАРОСТА  Основні компоненти структури готовності студентів до професійної діяльності професійної діяльності майбутніх фахівціврізних спеціальностей, які наведено у табл. 1.  Виокремлені компоненти (табл.1) структури готовності до професійної діяльності засвідчують як різноманітність, так іподібність поглядів уче-них щодо деяких компонентів. Розглянемо спроби дослідників, які спрямовані на узагальнення стру-ктурних компонентів готовності.  М. Дьяченко та Л. Кандибович (1976)розрізняють загальну й ситуативну готовність. Якщо загальна готовність є інтегральною, стійкою характеристикою особистості, що є передумовою успішного виконання діяльності, то ситуативна готовність – психофізіологічний стан, який відпо-відає умовам виконання діяльності в конкретній ситуації, за конкретних обставин[6, 20].  Підходинауковців до визначення структури готовності до професійної діяльності, згідно І. Гавриш (2005) [4], можна визначити такі: 
– загальнотеоретичний(М. Дьяченко, Л. Ка-ндибович, Л. Нерсесян, В. Пономаренко, В. Пушкін та ін.), згідно якого структурні компоненти готовності є універсальними і не залежать від особливостей конкретних професій; 
– професіографічний(Ф. Гоноболін, В. Ко-вальов, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, О. Мо-

роз, Р. Ню, В. Селіванов, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін.), за яким структурні ком-поненти однозначно виводяться з профе-сіограми.  І. Гавриш (2005) вважає, що структураготов-ності до професійної діяльності є тотожною струк-турі відповідної функціональної психологічної сис-теми і міститьнаступні компоненти: мотиви діяль-ності; цілі діяльності; інформаційна основа діяль-ності; програма діяльності; блок прийняття рішен-ня і підсистема професійно важливих якостей осо-бистості[4]. Науковці виокремлюють також функціональ-ну (процесуальну, професійну) та особистісну складову готовності до професійної діяльнос-ті.Поділяємо думку авторів(З. Курлянд та ін., 2005) [10, 225-227] про єдність особистісного та проце-суального компонентів готовності, оскільки з од-ного боку, готовність є особистісною (емоційно-інтелектуальна, вольова, мотиваційна); з іншого – операціонально-технічною. Подібну думкупро про-фесійну та особистісну готовність формулює Т. Смолеусова (2012) [14, 7], а також Ю. Шаповал (2007)[17], який визначає особистісні та функціо-нальні компоненти готовності (див. табл. 1). Готовність студентів до професійної діяльності нами запропоновано розглядати як багаторівневе 
Таблиця 1 – Компоненти структури готовності до професійної діяльності Компонентиготовності Джерело студентів до професійної діяльності: мотиваційно-ціннісний, теоретичний, операційно-діяльнісний В. Багіна, О. Боровкова (2014)[1] студентів до професійної діяльності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-практичний, оцінно-рефлексивний Н. Белослудцева, О. Петунін(2015)[2] майбутніх економістівдо професійної діяльності: цільовий, змістовий, проце-суальний, результативний, мотиваційний С. Борисова (2011)[3] до професійної діяльності: мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольо-вий, оцінний М. Дьяченко, Л. Кандибович (1976) [6, 51] майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності: мотивацій-ний, змістово-процесуальний, рефлексивний О. Івлієва (2001) [7, 16] студентів до професійної діяльності: організаційний, діяльнісний, оцінно-результативний А. Китов, О. Остроумова (2011)[8] майбутніх учителів до професійної діяльності: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний Т. Куликова, Н. Проніна (2018)[9] майбутніх учителів до педагогічної діяльності: професійна самосвідомість, ставлення до діяльності, чи настанова (для ситуаційної готовності), мотиви, знання про предмет та способи діяльності, навички і вміння практичного вті-лення цих способів, а також професійно значущі якості особистості 

З. Курлянд та ін. (2005) [10, 225] 
майбутнього менеджера-економіста до професійної діяльності: цілемотива-ційний, предметно-практичний, особистісний, рефлексивний Л. Служинська (2012)[13] майбутніх учителів початкових класів до інноваційної діяльності: професійна готовність (мотиваційна готовність, когнітивна готовність), особистісна гото-вність (здатність самореалізації; рішучість, як риса характеру) Т. Смолеусова (2012) [14, 7] 
майбутніх учителів початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів: особистісні компоненти (мотиваційна, інформаційна, процесуально-діяльнісна та рефлексивна складові), функціональні компонен-ти (здатність до виконання конструктивної, організаційної, комунікативної та гностичної функцій професійної діяльності гуманістичного спрямування) 

Ю. Шаповал (2007)[17] 
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особистісне новоутворення, яке формується в кількох взаємозв’язаних між собою підструктурах особистості (В. Староста, 2019) [15]: особистісна складова готовності містить мотиваційну здат-ність до професійної діяльності, її ціннісне усвідо-млення тощо (підструктура спрямованості); па-м’ять, емоції, відчуття, мислення, сприйняття, почуття, волю тощо (підструктура психічних про-цесів); властивості темпераменту, статеві і вікові властивості особистості тощо (підструктура біоп-сихічних властивостей); функціональна складова готовності (підструктура досвіду) концентрує про-фесійні знання (інтелектуальна здатність), уміння і навички (практична здатність) для компетентно-го виконання майбутніх професійних функцій; рефлексію внутрішніх можливостей, результатів професійної підготовки для досягнення бажаних цілей в майбутній професійній діяльності. Проведений аналіз літературних джерел та реальної практики підготовки майбутніх фахівців різних галузей дає можливість виокремити насту-пні основні структурні компоненти їх готовності до професійної діяльності, які визначають біль-шість авторів:  
– мотиваційний (мотиви, прагнення домог-тися успіху, інтерес до професії, ставлення до професійної діяльності і т.п.; деякі авто-ри розглядають його ширше як мотивацій-но-цільовий, мотиваційно-ціннісний та ін.);  
– когнітивний (сформованість теоретико-методологічних, професійно-практичних знань і т. п., або інтелектуальна здатність; деякі науковці розглядають його як зміс-товий, теоретичний, науково-теоре-тичний, професійно-когнітивний та ін.);  
– процесуальний (застосування знань, умінь та навичок у різних стандартних та неста-ндартних ситуаціях під час професійної підготовки, професійної діяльності і т. п., або практична здатність до професійної діяльності; за своєю суттю цей компонент аналогічний до компонентів готовності, які в ряді досліджень визначаються як практичний, діяльнісний, виконавчий, конструктивний, технологічний та ін.); 
– рефлексивний (адекватна самооцінка вла-сних можливостей, аналіз та самоаналіз професійної діяльності, аналітичне мис-лення і т.п.; з подібними ознаками такий компонент також називають як оцінно-рефлексивний, оцінний, оцінно-резуль-тативний, результативний). Даний компо-нент, з нашого погляду, є важливим у кон-тексті постійного аналізу та самоаналізу професійної діяльності з метою самовдос-коналення, всебічного та гармонійного розвитку і формування творчої особистос-ті фахівця.  

Порівняльний аналіз під час нашого дослі-дження показує, що більшість науковців до струк-тури готовності включають мотиваційний, когні-тивний та процесуальний компонент. Додаткові компоненти, які наводять деякі автори, з нашого погляду, характеризують професійну специфіку майбутніх фахівців. Аналогічний результат щодо структурних компонентів готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності нами описано в [16]. Отже, якщо основні компоненти структури готовності до професійної діяльності є майже уні-версальними і не залежать від особливостей кон-кретних професій, то змістове наповнення компо-нентів професійно зумовлене. Структурні компо-ненти перебувають у динамічному взаємозв’язку, формують особистісну та функціональну складо-ву готовності до професійної діяльності. Оскільки особистісні якості фахівця виявляються в процесі його професійної діяльності, то вважаємо, що осо-бистісна складова готовності (особистісні якості, здібності тощо) найбільше концентрується в про-цесуальному компоненті. Водночасдана складова також наповнює й інші компоненти (моти-ваційний, когнітивний, рефлексивний). Це зумов-лено взаємозалежністю особистійних та профе-сійних якостей фахівця, а отже, і зазначених стру-ктурних компонентів. Для ілюстрації значущості рефлексивного компонента нами проведено анонімне електронне анкетування з використанням Google Forms (https://docs.google.com/forms/d/1BHX7WEzb615 wkYGQj85KMIKN0cnPZU1QoI4Q4RPJA3g/edit), до якого долучились 423 студенти різних років на-вчання та факультетів ДВНЗ «Ужгородський наці-ональний університет». Одне з питань анкети: «Оцініть теперішній рівень Вашої професійної під-готовки». Відповідь за шкалою: 1 (дуже низький), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (дуже високий). Студентів також запитували: «Чи задоволені Ви власним рівнем професійної підготовки з огляду на себе станом на теперішній час?». Пропонували такі варіанти від-повіді: категорично «Ні»; скоріше «Ні»; не знаю; скоріше «Так»; однозначно «Так». Результати на-ведено у табл. 2 та рис. 1 відповідно.  

Володимир СТАРОСТА  Основні компоненти структури готовності студентів до професійної діяльності 

Таблиця 2 – Самооцінка студентів рівня власної 
професійної підготовки Бали Кількість студентів Частка студентів, у % 1 4 1,0 2 6 1,4 3 20 4,7 4 50 11,8 5 76 18,0 6 80 18,9 7 120 28,4 8 47 11,1 9 20 4,7 
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Отримані результати анкетування (рис. 1, табл. 2) свідчать, що студенти достатньо самокри-тично підійшли до такої самооцінки, оскільки тільки 8,27% анкетованих однозначно задоволені власним рівнем професійної підготовки, 43,74% 

студентів – скоріше задоволені. Більшість майбут-ніх фахівців за власною самооцінкою мають сере-дній та високий рівень професійної підготовки; середній бал самооцінювання – 5,99. На нашу дум-ку, важливо, аби студент усвідомлював реальний стан свої професійної підготовки з метою подаль-шого самовдосконалення, формування готовності до майбутньої професії. Таким чином, теоретичний аналiз досліджу-ваної проблеми дав змогу провести узагальнення і виокремити складові готовності студентів до майбутньої професійної діяльності (особистісна, функціональна/професійна), а також основні структурні компоненти готовності (мотива-ційний, когнітивний, процесуальний, рефлексив-ний), які перебувають у динамічному взаємозв’яз-ку. Подальше дослідження, вважаємо, доцільно спрямувати на вивчення та узагальнення погля-дів науковців щодо критеріїв готовності до про-фесійної діяльності та показників для діагности-ки такої готовності.  
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Рисунок 1 – Відповіді студентів на питання анкети: «Чи задоволені Ви власним рівнем професійної підго-товки з огляду на себе станом на теперішній час?» 
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Владимир Староста. Основные компоненты структуры готовности студентов к профессио-

нальной деятельности. 
В статье на основе обобщения результатов исследований ученых и реальной практики профессио-

нальной подготовки студентов различных специальностей в высшей школе выделены следующие ком-
поненты структуры готовности к профессиональной деятельности: мотивационный, когнитивный, 
процессуальный, рефлексивный. Установлено, что большинство исследователей в такую структуру 
включают мотивационный, когнитивный и процессуальный компонент. Дополнительные компоненты, 
как правило, характеризуют профессиональную специфику будущих специалистов. Все структурные 
компоненты находятся в динамической взаимосвязи, формируют личностную и функциональную го-
товность к профессиональной деятельности. Установлено по результатам анкетирования, что боль-
шинство студентов по собственной самооценке имеют средний и высокий уровень профессиональной 
подготовки. 

Ключевые  слова :  готовность студентов к профессиональной деятельности, структура готов-
ности к профессиональной деятельности, подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

 
Volodymyr Starosta. Main structural components students' readiness for professional activity. 
The article describes the views of scientists on the problem of the structure of students' readiness for profes-

sional activity. The author identifies the following structural components of professional readiness that determine 
most authors: motivational (motives, attitudes to professional activity, etc.); cognitive (formation of theoretical 
and methodological, professional and practical knowledge; some authors consider it as contentual, theoretical, 
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professional-cognitive, etc.); procedural (the availability of professional skills; this component is similar to the 
readiness components, which in some studies are defined as practical, executive, constructive, technological, etc.); 
reflexive (adequate self-assessment of one's own capabilities, analysis and self-analysis of professional activity, 
analytical thinking, etc.). This component is important in the context of constant analysis and introspection of 
professional activity for the purpose of self-improvement, comprehensive and harmonious development of the 
personality of the specialist. 

Comparative analysis shows that the first three components of readiness are distinguished by most scientists, 
and they also introduce additional components into the readiness structure, taking into account the specific na-
ture of a certain type of professional activity. The structural components are dynamically interconnected, forming 
a personal and functional readiness for professional activity. Since the personal qualities of a specialist are re-
vealed in the course of his professional activity, the personal component of readiness (personal qualities, abilities, 
etc.) is concentrated most in the procedural component, and this component also fills in other components 
(motivational, cognitive, reflexive). The personal and professional qualities of a specialist are interdependent, and 
therefore the structural components of readiness for professional activity.The author presents the results of the 
survey according to which the majority of students have a medium and high level of professional training on their 
own self-assessment. 

Keywords :  students' readiness for professional activity, structure of readiness for professional activ-
ity,training students for professional activity.   
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Будь-яка система включає у себе різні компо-ненти, серед яких особливе місце відводиться об’єкту і суб’єкту, які характеризуються певними атрибутами, визначають її основоположні засади, формують певні уявлення про ту чи іншу пробле-му дослідження, перебувають у постійній взаємо-дії. У джерелах наукової літератури проблема вза-ємодії об’єкта і суб’єкта в контексті їх розгляду як компоненту системи є досить дискусійною і має різні вектори трактування, які пов’язані з різними уявленнями вчених про розвиток відносин між учасниками освітнього процесу у закладах загаль-ної середньої освіти. Зокрема, у межах системного підходу ця проблема з тієї чи іншої позиції розг-лядалася у наукових працях Р. Атаханова, В. Беспалька, О. Безпалько, В. Гатальського, В. Загвязинського, І. Звєрєвої, О. Караман, Н. Кузьміної, П. Образцова, Т. Семигіної, В. Сластьоніна, С. Харченка та багатьох інших нау-ковців. На сьогоднішній день у теорії і практиці соці-ально-педагогічної роботи відсутні фундамента-льні дослідження, в яких би було визначено осно-вні атрибутивні характеристики об’єктів і суб’єк-тів в процесі системної організації профілактич-ної роботи з обдарованими учнями, пов’язаної з попередженням та подоланням у них різних нега-тивних поведінкових відхилень, що обумовлює необхідність їх окреслення та визначення основ-них параметрів взаємодії. Відповідно, нами була змодельована система профілактики поведінко-вих девіацій обдарованих учнів у закладах загаль-ної середньої освіти, одним із компонентів якої є об’єкт-суб’єктний компонент. 

Мета статті – надати змістовну характеристи-ку об’єкт-суб’єктномукомпоненту системи профі-лактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти. Об’єкт-суб’єктний компонент системи профі-лактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти ми розгля-даємо як поєднання взаємообумовленої взаємодії об’єкт-суб’єктного характеру, в основу якої покла-дені узагальнені поняття «об’єкт» та «суб’єкт». Cлід зазначити, що при трактуванні цих понять з точки зору соціально-педагогічної профілактики у джерелах наукової літературі спостерігається наявністьпринаймні чотирьох позицій вчених: 1. Об’єктом є проблеми особистості, розв’я-зання яких потребує сторонньої допомоги. До су-б’єктів належать держава в цілому, державні, гро-мадські організації, працівники соціальної сфери, волонтери, члени громади, а також клієнти, адже від них очікують активної участі у подоланні вла-сних проблем [3, 21–22]. Позицію розгляду клієнта як суб’єкта вчені пояснюють тим, що соціальна робота спрямована на задоволення потреб клієнта, а в кінцевому ре-зультаті – на досягнення того, що клієнти будуть самі вирішувати свої проблеми. Також зазначена позиція ґрунтується на переконанні, що, як пра-вило, ми не знаємо, що є найкращим для іншої людини. Людина знає це краще за нас, хоча і пот-ребує отримання від нас інформації про альтерна-тивні можливості, переваги та недоліки альтерна-тивних способів дій, навчання щодо прийняття рішень; підтримки у запровадженні нею таких рішень тощо. 
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ОБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ  
ПРОФІЛАКТИКИ ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ  

УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
У статті надано змістовну характеристику об’єкт-суб’єктному компоненту системи профілакти-

ки поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти. Об’єкт-суб’єктний 
компонент системи розглянуто як поєднання взаємообумовленої взаємодії об’єкт-суб’єктного характе-
ру, в основу якої покладені узагальнені поняття «об’єкт» та «суб’єкт». Розкрито універсальні і специфі-
чні параметри обдарованих учнів як об’єктів, які одночасно можуть виступати і суб’єктами системи 
профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти. Визначено 
функціональні обов’язки суб’єктів, які здійснюють безпосередній чи опосередкований профілактичний 
вплив на обдарованих учнів. 

Ключові  слова :  об’єкт, суб’єкт, профілактика, девіантна поведінка, обдарований учень, заклад 
загальної середньої освіти, система 
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2. В Малій енциклопедії із соціальної педаго-гіки зазначено: «Об’єктом соціально-педагогічної роботи загалом можуть бути всі люди, у першу чергу – діти та молодь» [7, 146]. Суб’єкти – органи державної влади, державні соціальні інститути, установи та служби, неурядові організації, фізичні особи (соціальні педагоги, соціальні працівники, інші фахівці), що здійснюють соціально-педа-гогічну роботу з клієнтами (об’єктами).[7, 280]. При цьому, трактування об’єкта в такій інтер-претації пояснюється тим, що життєдіяльність усіх груп населення залежить від тих умов, що значною мірою визначені рівнем розвитку суспі-льства, станом соціальної сфери, змістом соціаль-ної політики, можливостями її реалізації.  3. Об’єктами (цільовими групами) профілак-тики можуть виступати: все суспільство в цілому, окремі особи, соціальні групи, верстви населення, які страждають або можуть постраждати від про-блем чи негативних явищ, ті, що своїми діями, поведінкою, способом життя сприяють розвитко-ві проблем, а також особи, соціальні групи та ор-ганізації, від дій яких залежить попередження розвитку та усунення причин негативних явищ та їх наслідків. Суб’єктами профілактичної роботи виступають як спеціально створені організації та установи, спеціалісти, так і окремі особи, волонте-ри, що зацікавлені у попередженні та подоланні проблеми, і які мають необхідні для цього ресур-си [2]. Така позиція передбачає розгляд об’єктами тих, на кого спрямована профілактична діяль-ність, а суб’єктами – тих, хто здійснює відповідну діяльність. 4. Системний підхід тісно пов’язаний з особи-стісно-орієнтованим і діяльнісним підходами. Особистісно-орієнтований підхід передбачає оріє-нтацію на особистість дитини як мету, суб’єкт, результат, головний критерій його ефективності. В межах діяльнісного підходу основою становлен-ня і розвитку особистості є її активність, тобто учень виступає як активний учасник взаємовідно-син із суб’єктами профілактичної діяльності. У результаті такої сумісної діяльності він перетво-рюється з об’єкта на суб’єкт, оскільки відповідна взаємодія будується на суб’єкт-суб’єктних відно-синах [4; 5; 8].  По суті, це основні позиції, які зустрічаються у наукових джерелах щодо визначення понять «об’єкт» і «суб’єкт», і кожен вчений в залежності від свого бачення проблеми дослідження при тра-ктуванні цих дефініцій так чи інакше дотриму-ються однієї певної із розглянутих позицій. Од-нак, слід звернути увагу на те, що в представле-них трактуваннях спостерігається різниця тільки у тому, як розглядати особистість чи групу, що 

має певні проблеми і потребує сторонньої допо-моги для їх вирішення. Усі інші люди, організації, установи тощо подаються як суб’єкти, тобто ті що здійснюють соціально-педагогічну роботу (про-філактичну діяльність). Враховуючи всі зазначені позиції в контексті проблеми нашого дослідження, вважаємо, що об’єктом все ж таки доречніше розглядати проб-леми обдарованих учнів, розв’язання яких потре-бує сторонньої допомоги. Взаємодія з обдарова-ним учнем повинна мати суб’єкт-суб’єктний хара-ктер і передбачати активну участь обдарованого учня у подоланні своїх проблем. Однак, слід не забувати, що в нашому дослідженні ми розглядає-мо обдарованих учнів закладів загальної серед-ньої освіти, вік яких 6 – 17 років, тобто малолітніх і неповнолітніх дітей. У такому випадку, доросла людина (суб’єкт профілактики), так чи інакше, повинна нести за них відповідальність. Тому, з одного боку, взаємовідносини з обдарованими учнями повинні будуватися за принципом суб’єкт-суб’єктної взаємодії, але через недосягнення ни-ми повноліття обдаровані діти одночасно розгля-даються і як об’єкт профілактичного впливу. Майже аналогічна ситуація в контексті нашо-го дослідження відбувається і з суб’єктами профі-лактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти. З одного боку, їх визначення повністю співпадає з наведе-ними вище трактуваннями. Однак, системна орга-нізація профілактики поведінкових девіацій обда-рованих учнів у закладах загальної середньої осві-ти вимагає цілеспрямованого впливу не тільки на об’єкт, а й на суб’єкт – під час їх підготовки до здійснення відповідної профілактичної діяльнос-ті. Тобто, рівень готовності суб’єктів до здійснен-ня профілактичних дій у певному сенсі також можна розглядати як об’єкт. Отже, взаємозв’язок, взаємовплив, взаємодія і двоїста природа понять «об’єкт» і «суб’єкт» стали причиною їх об’єднання в об’єкт-суб’єктний ком-понент системи профілактики поведінкових деві-ацій обдарованих учнів у закладах загальної сере-дньої освіти, де поділ цих компонентів є досить умовним. Зазвичай об’єктів профілактичного впливу класифікують за «універсальними» (вік, стать, соціальний статус, добровільність участі у захо-дах та ін.) і «специфічними» ознаками (типові проблеми, які стають причиною психологічного і соціального дискомфорту особистості). Така ти-пологія є базисом для визначення змісту, напря-мів, форм, методів профілактичної діяльності, залучення фахівців певного профілю і соціальних агенцій певного типу [7, 146]. За віковими параметрами й ознаками статі об’єктами системи профілактики поведінкових 
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Вікторія СТЕПАНЕНКО · Об’єкт-суб’єктний компонент системи профілактики  поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти є обдаровані учні чоловічої і  жіночої статі молодшого (1 – 4 кл., 6 – 10 років),  середнього (5 – 9 кл., 10 – 15 років) і старшого (10 – 11 кл., 15 – 17 років) шкільного віку. Обдаро-ваність учнів виступає як певний параметр їх со-ціального статусу. Це діти, які мають високі ака-демічні успіхи з усіх навчальних предметів, що вивчаються у школі, чи діти з різними видами обдарованості (інтелектуальна з певних предме-тів, психомоторна, художньо-естетична, професій-на, лідерська), які є переможцями чи призерами олімпіад, змагань, конкурсів шкільного, районно-го, обласного (регіонального), всеукраїнського, міжнародного, європейського рівня. Усі обдарова-ні учні залучаються до участі у профілактичних заходах на добровільній основі, що є одним із ос-новних принципів системної організації профіла-ктичної діяльності. Щодо специфічних ознак, слід зазначити, що профілактичними діями необхідно охоплювати не тільки тих обдарованих учнів, в яких виявлено схильність до поведінкових девіацій, а й тих, що мають низку соціально-психологічних проблем, які негативно впливають на їх психологічний і соціальний комфорт. Всі обдаровані учні молод-шого шкільного віку підлягають профілактично-му впливу первинного рівня. Обдаровані учні се-реднього і старшого шкільного віку в залежності від наявності у них певного рівня схильності до різних типів девіантної поведінки (асоціальної, делінквентної, адиктивної, суїцидальної) чи її від-сутності можуть підлягати впливу як первинної, так і вторинної чи третинної профілактики. Суб’єктияк компонент системи профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закла-дах загальної середньої освіти здійснюють відпо-відну профілактичну діяльність з обдарованими учнями і створюють необхідні умови для досяг-нення її основної мети. Суб’єктами системи профі-лактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти є: адмініст-рація закладу загальної середньої освіти (директор, заступники директора з навчально-виховної роботи), соціальний педагог, практич-ний психолог, педагог-організатор, класні керів-ники (класоводи), учителі, керівники шкільних та позашкільних гуртків і секцій, фахівці різного профілю (медична сестра закладу загальної сере-дньої освіти, спеціалісти установ правоохоронної, медичної і соціальної сфер, викладачі закладів вищої і післядипломної освіти та ін.),волонтери, батьки (або особи, що їх замінюють), родичі, това-риші по класу обдарованих учнів та інші суб’єкти, які здійснюють безпосередню чи опосередковану профілактичну діяльність з обдарованими учня-

ми в залежності від проблемної ситуації, що скла-лася.  Зазначені суб’єкти складають міждисципліна-рну команду спеціалістів, координатором якої є соціальний педагог закладу загальної середньої освіти. З одного боку, кожен фахівець такої ко-манди має свої специфічні обов’язки щодо профі-лактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти, а з іншого боку – діяльність спеціалістів має координований та інтегративний характер. Включення суб’єктів у систему передбачає використання їх соціально-педагогічного потенціалу у профілактичній робо-ті з обдарованими учнями, які мають негативні поведінкові відхилення. 
Функціональні обов’язки директора закладу 

загальної середньої освіти: 
– постановка на педагогічних радах на розг-ляд питань експертизи системи, плану, програми щодо профілактики поведінко-вих девіацій обдарованих учнів; 
– організація методичного забезпечення закладу загальної середньої освіти щодо проблеми профілактики поведінкових де-віацій обдарованих учнів; 
– розгляд випадків порушення прав і свобод учасників відповідних профілактичних програм; 
Обов’язки заступника директора з виховної 

(навчально-виховної) роботи: 
– планування соціально-виховної роботи з обдарованими учнями, спрямованої на їх адаптацію і самореалізацію; 
– упровадження соціально-виховних про-грам, які включають у себе заходи профі-лактики поведінкових девіацій обдарова-них учнів як складової загальної системи соціально-виховної роботи у школі; 
– організація проведення системних заходів профілактики поведінкових девіацій обда-рованих учнів у закладах загальної серед-ньої освіти, призначення відповідальних; 
– направлення педагогічних працівників, які мають безпосереднє відношення до здійс-нення профілактичної діяльності з обдаро-ваними учнями, на проходження курсів підвищення кваліфікації; 
– розробка разом із класними керівниками (класоводами) тематики засідань мето-дичного об’єднання класних керівників щодо профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів. 
– моніторинг серед обдарованих учнів та їх батьків щодо рівня задоволеності роботою закладу загальної середньої освіти; 
Обов’язки класного керівника (класовода): 
– розвиток, регулювання та корегування мі-жособистісних стосунків у класному колек-тиві, з однолітками, учителями, батьками; 
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Вікторія СТЕПАНЕНКО · Об’єкт-суб’єктний компонент системи профілактики  поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти 
– ведення журналу обліку індивідуальної роботи з обдарованими учнями, фіксування ситуацій ризику; 
– постійна взаємодія з батьками обдарованих учнів (особами, які їх замінюють), підви-щення ролі сім’ї. 
Обов’язки соціального педагога як суб’єкта і 

координатора профілактики поведінкових девіацій 
обдарованих учнів у закладі загальної середньої 
освіти: 

– ознайомлення педагогічного складу зі зміс-том нормативно-правових актів, які стосу-ються проблеми профілактики поведінко-вих девіацій обдарованих учнів; 
– моніторинг та подолання ситуацій ризику, які можуть провокувати девіантні прояви у поведінці обдарованих учнів; 
– проведення своєчасної діагностичної та прогностичної роботи щодо виявлення со-ціально-психологічних якостей, проблем обдарованих учнів особистісного, соціаль-ного, поведінкового характеру; 
– виявлення стану взаємовідносин обдарова-ного учня в основних сферах життєдіяльно-сті: пізнавальній, соціальній, особистісній; 
– знання інтересів, захоплень, досягнень об-дарованих учнів, моніторинг їх занятості у гуртках, секціях, участі в різних конкурсах і заходах;  
– індивідуальна робота з обдарованими уч-нями та їх батьками щодо вирішення їх со-ціальних проблем; 
– соціальне консультування обдарованих учнів та їх батьків щодо вирішення ситуа-цій негативного впливу на обдаровану ди-тину з боку оточення; 
– сприяння поліпшенню особистісної і соці-альної адаптації обдарованих учнів як кате-горії ризику, створення умов для їх всебіч-ного гармонійного розвитку, подолання ситуацій дисгармонійного становлення через координацію зусиль школи, сім’ї, різ-номанітних соціальних інституцій; 
– формування активної життєвої позиції в обдарованих учнів, соціально-педагогічний супровід і підтримка; 
– системне профілактичне спостереження за обдарованими учнями із ситуативною схильністю до певного типу девіантної по-ведінки, із наявністю декількох типів пове-дінкових девіацій одночасно, високого рів-ня схильності до суїцидальної поведінки, організація і координація заходів первин-ної, вторинної, третинної профілактики; 
– розробка і реалізація програми профілак-тики поведінкових поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти; 
– співпраця з фахівцями різного профілю з питань профілактики поведінкових девіа-цій обдарованих учнів; 

Обов’язки практичного психолога: 
– дослідження особистісних особливостей обдарованих учнів з метою визначення за-гальних труднощів їх адаптації; 
– психодіагностика обдарованості, дослі-дження особливостей психологічного клі-мату в колективі; 
– корекційно-розвивальна робота з обдаро-ваними учнями, спрямована на розвиток вольових умінь та навичок, корекцію емо-ційного стану; 
– профілактика психологічного переванта-ження обдарованих учнів; 
– консультування батьків щодо особливос-тей розвитку обдарованих дітей різного віку та шляхів їх психологічної підтримки; 
– психологічне консультування, супровід і підтримка обдарованих учнів, схильних до різних типів поведінкових девіацій, та їх батьків. 
– системне профілактичне спостереження за обдарованими учнями з наявністю високого рівня схильності до суїцидальної поведінки. 
Педагог-організатор, керівники шкільних та 

позашкільних гуртків і секцій виконують такі обо-в’язки: 
– організація і проведення заходів соціально-виховної роботи з обдарованими учнями у школі, за місцем проживання; 
– організація змістовного дозвілля та відпо-чинку обдарованих учнів, залучення до ме-режі гуртків, секцій, клубів, об’єднань за інтересами; 
– пропаганда здорового способу життя. 
Шкільна медична сестра: 
– ведення медичної статистики щодо фізіо-логічного показника здоров’я обдарованих учнів; 
– профілактичні заходи медико-соціального спрямування щодо попередження різних форм адиктивної поведінки серед обдарова-них учнів підліткового та юнацького віку; 
– профілактичне спостереження за обдарова-ними учнями з наявністю високого рівня схильності до суїцидальної поведінки (особливо за тими, у кого сформована мо-дель суїцидальної поведінки, тобто зафік-совано такі випадки); 
– залучення у разі необхідності інших фахів-ців медичного профілю при організації захо-дів третинної профілактики (лікарі швидкої допомоги, нарколог, психіатр тощо). 
Спеціалісти методичних кабінетів районних 

(міських) відділів освіти, керівництво і викладачі 
закладів вищої і післядипломної освіти: 

– консультування педагогічних працівників щодо соціальних й особистісних чинників ризику становлення обдарованих учнів, які можуть провокувати чи призводити до різ-них форм поведінкових девіацій в обдаро-ваних учнів; 
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– інформування щодо особливостей органі-зації системних профілактичних заходів з обдарованими учнями; 
– підготовка методичного забезпечення процесу профілактики поведінкових девіа-цій обдарованих учнів у закладах загаль-ної середньої освіти; 
– консалтинг і трансферт з проблеми профі-лактики поведінкових девіацій обдарова-них учнів у закладах загальної середньої освіти; 
– проведення семінарів, конференцій, трені-нгів з відповідної тематики; 
– організація за замовленням курсів підви-щення кваліфікації соціальних педагогів, практичних психологів, вчителів початко-вої школи тощо, модулі яких містять теми, що стосуються проблеми профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти. Особливу категорію суб’єктів системи профі-лактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти складають волонтери і батьки обдарованих учнів. Так, бать-ки (сім’я) обдарованої дитини в залежності від своєї поведінки можуть бути як суб’єктом, так і об’єктом (клієнтом) соціального педагога. У разі розвитку моделі взаємодії «сім’я – суб’єкт» батьки обдарованого учня відкриті до взаємодії із соціа-льним педагогом та іншими суб’єктами профілак-тичної роботи, мобілізують свої ресурси з метою вирішення проблем своєї дитини. У випадку роз-витку моделі «сім’я – клієнт» виникає ситуація ускладнення роботи суб’єктів профілактики щодо вирішення проблеми девіантної поведінки обда-рованого учня, оскільки батьки не сприяють вирі-шенню ситуації, а, навпаки, навіть можуть прово-кувати таку поведінку дитини [6]. Як суб’єктів профілактики поведінкових деві-ацій обдарованих учнів у закладах загальної сере-дньої освіти ми також розглядаємо волонтерів, які на добровольчих засадах допомагають в орга-нізації системних профілактичних заходів з обда-рованими учнями з різними рівнями схильності до поведінкових девіацій. Перед залученням до профілактичної роботи з обдарованими учнями, волонтери повинні пройти спеціальну підготовку. Мотиви їх участі можуть бути пов’язані з отри-манням досвіду профілактичної роботи з обдаро-ваними учнями із зазначеної проблеми, отриман-ням умінь та навичок щодо засвоєння техніки проведення і використання певних технологій взаємодії, форм і методів профілактики поведін-кових девіацій обдарованих учнів у закладах зага-льної середньої освіти та ін.  Волонтери як суб’єкти допускаються до робо-ти за взаємною згодою сторін – адміністрацій за-

кладів загальної середньої освіти та батьків обда-рованих учнів. У своїй діяльності вони керуються такими фундаментальними положеннями щодо волонтерської діяльності:  
– діяти відповідно до принципів та норм етичної поведінки;  
– розвивати професіоналізм;  
– нести відповідальність за клієнтів; 
– підвищувати статус волонтерської діяль-ності;  
– стимулювати розробку та впровадження соціальних технологій, методів, методик, програм профілактики поведінкових деві-ацій обдарованих учнів у закладах загаль-ної середньої освіти;  
– роз’яснювати призначення, цілі та завдан-ня своєї волонтерської діяльності. Щодо обдарованих учнів як об’єктів профіла-ктичного впливу волонтери повинні користува-тися наступними загальними етичними засадами:  
– поважати особистість обдарованого учня і гарантувати захист його прав і свобод; 
– намагатися зрозуміти кожну дитину; 
– допомагати обдарованим учням брати на себе відповідальність за свої особисті дії;  
– підтримувати право обдарованих учнів на взаємодію, яка ґрунтується на довірі, спів-чутті та збережені конфіденційності;  
– визнавати і поважати наміри, відповідаль-ність обдарованих учнів щодо прийняття рішення [1, 76]. Це далеко не весь перелік суб’єктів системи профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти. Залу-чення тих чи інших суб’єктів до профілактичної діяльності залежить від ситуації, що склалася, і затребуваності дій цих суб’єктів у той чи інший момент. Отже, підсумовуючи вище зазначене, слід за-значити, що обдаровані учні як об’єкт й одночас-но суб’єкт системи профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти характеризуються універсальни-ми і специфічними параметрами, урахування яких виступає однією з умов ефективної організації відповідної діяльності. Щодо суб’єктів, які здійс-нюють безпосередній чи опосередкований вплив на обдарованих учнів, слід зазначити, що розпо-діл і знання ними своїх функціональних обов’яз-ків щодо вирішення проблеми профілактики по-ведінкових девіацій на обдарованих учнів є насту-пною умовою ефективності системи. Поділ учас-ників взаємодії на «об’єкт» і «суб’єкт» є досить умовним, що пов’язано з двоїстою природою цих понять, їх взаємозв’язком, взаємовпливом і взає-модією, коли об’єкт одночасно може виступати суб’єктом, а суб’єкт, навпаки, може розглядатися як об’єкт. Саме ця причина послужила для їх  
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об’єднання в об’єкт-суб’єктний компонент систе-ми профілактики поведінкових девіацій обдаро-ваних учнів у закладах загальної середньої освіти. Визначені параметри обдарованих учнів та функ-ціональні обов’язки суб’єктів профілактичного 
впливу на них складають ґрунт для розробки змі-стовного компоненту системи профілактики по-ведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти, що є перспективою подальших наукових розвідок. 
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Виктория Степаненко. Объект-субъектный компонент системы профилактики поведенче-
ских девиаций одаренных учеников в учреждениях общего среднего образования  

В статье представлена содержательная характеристика объект-субъектного компонента систе-
мы профилактики поведенческих девиаций одаренных учеников в учреждениях общего среднего образо-
вания. Объект-субъектный компонент системы рассмотрен как сочетание взаимообусловленного взаи-
модействия объект-субъектного характера, в основу которой положены обобщенные понятия 
«объект» и «субъект». Раскрыты универсальные и специфические параметры одаренных учеников как 
объектов, которые одновременно могут выступать и субъектами системы профилактики поведенче-
ских девиаций одаренных учеников в учреждениях общего среднего образования. Определены функцио-
нальные обязанности субъектов, осуществляющих непосредственное или опосредованное профилакти-
ческое воздействие на одаренных учеников. 

Ключевые  слова :  объект, субъект, профилактика, девиантное поведение, одаренный ученик, уч-
реждение общего среднего образования, система 

 
Viktoriia Stepanenko. The object-subject component of the gifted pupils’ deviant behavior preven-

tion system in general secondary education institutions 
The article provides a meaningful description of the gifted pupils’ behavioral deviation prevention system 

object-subject component in general secondary education institutions. The object-subject component of the sys-
tem considered as a combination of interdependent interaction of object-subject nature. This combination based 
on the generalized concepts «object» and «subject». The universal and specific parameters of gifted students as 
objects and simultaneously subjects of the gifted pupils’ deviant behavior prevention system in general secondary 
education institutions disclosed. Universal parameters include age, gender, social status of gifted pupils, and the 
voluntariness of their participation in preventive measures. The specific features present as typical problems of 
gifted pupils. These problems are the cause of their psychological and social discomfort. 
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Вікторія СТЕПАНЕНКО · Об’єкт-суб’єктний компонент системи профілактики  поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти 
The functional responsibilities of specialists carrying out direct or indirect preventive effects on gifted pupils 

determined. The specialists of the gifted pupils’ deviant behavior prevention system in general secondary educa-
tion institutions create the necessary conditions for the achievement of the basic goal. The specialists of the gifted 
pupils’ deviant behavior prevention system in general secondary education institutions as an interdisciplinary 
team presented. The team coordinator is the social teacher of the general secondary education institution. The 
inclusion of specialists in the system from the point of view using their socio-pedagogical potential in preventive 
activities with gifted pupils with deviant manifestations in behavior considered. Parents of gifted pupils and vol-
unteers as special subjects of the gifted pupils’ deviant behavior prevention system in general secondary educa-
tion institutions identified. A need subjects to undergo special training for the implementation of preventive ac-
tivities with gifted pupils emphasized. The fundamental provisions and general ethical foundations of the volun-
teers’ preventive work with gifted pupils considered. 

Keywords :  object, subject, prevention, deviant behavior, gifted pupil, general secondary education institu-
tion, system   
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КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ  
ПРОФЕСІЙНО-ДИПЛОМАТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ  

ФАХІВЦІВ ІЗ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
У статті розкривається структура професійно-дипломатичного спілкування майбутніх фахівців із 

міжнародних економічних відносин, що дозволило визначити стратегію формувального впливу на про-
цес формування в студентів професійно-дипломатичного спілкування. Дається характеристика кож-
ному компоненту (когнітивний, діяльнісний, експресивний, результативний) визначеного конструкта. 
Відповідно кожного обраного компонента зазначаються показники, що дозволили оцінити їх прояв у 
реальному дипломатичному спілкуванні та в професійній діяльності майбутнього фахівця з міжнарод-
них економічних відносин. 

Ключові  слова :  професійно-дипломатичне спілкування, компонент, знання, вміння, професійна 
діяльність, емоційна культура, саморегуляція, самооцінка, взаємооцінка. 

Дар'я СТЕПАНОВА · Компонентно-структурний аналіз  професійно-дипломатичного спілкування майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин 

Процес формування в майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин професійно-дипломатичного спілкування як здатність до ко-мунікації був предметом досліджень багатьох уче-них. Професійному зростанню кожного фахівця передувало формування професійних компетен-цій (загальних та спеціальних), що передбачають накопичення знань, умінь, комунікацій та автоно-мії й відповідальності, необхідних у  практичній діяльності фахівця. Наукові уяв-лення про структуру професійно-диплома-тичного спілкування майбутнього фахівця дадуть можливість виокремити основні компоненти про-фесійно-дипломатичного спілкування майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин. Це дозволить більш ефективно вплинути на профе-сійний розвиток майбутніх фахівців і допомогти їм у майбутньому досягнути більш високого рівня професійно-дипломатичного спілкування, стати затребуваним фахівцем у міжнародних компаніях.  Мета статті – схарактеризувати компоненти професійно-дипломатичного спілкування майбут-ніх фахівців із міжнародних економічних відно-син. На основі аналізу наукових досліджень (В. Вергун, Н. Грущинська, Б. Гуменюк, І. Ярощук, та ін.) було визначено структуру досліджуваного конструкту, що обіймає такі компоненти: когні-тивний, діяльнісний, експресивний, результатив-ний. Схарактеризуємо кожен із них. 1. Когнітивний компонент – спрямований на озброєння студентів знаннями, необхідними для професійної діяльності та розуміння відповідаль-ності, що покладається на дипломатів під час реа-лізації зовнішньополітичного курсу держави з метою досягнення зовнішньополітичних цілей. 

На нашу думку, основними термінами, що найкраще схарактеризують професійно-дипло-матичне спілкування майбутніх фахівців із міжна-родних економічних відносин у межах зазначено-го компонента, є: знання, обізнаність. У Національній рамці кваліфікації «знання» визначається як критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання.  C. Гончаренко в Українському педагогічному словнику «знання» визначив як особливу форму «духовного засвоєння результатів пізнання, про-цесу відображення дійсності, яка характеризуєть-ся усвідомленням їх істинності... Знання, виступа-ючи складовою світогляду людини, значною мі-рою визначають її ставлення до дійсності, мора-льні погляди й переконання, вольові риси особис-тості, характер» [3, с. 137]. За С. Рубінштейном, у «процесі набуття знан-ня суб’єкт не тільки вчиться, але й формується як моральна особистість». Нові знання повинні нести в собі необхідну для майбутнього дипломата з мі-жнародних економічних відносин інформацію про цю сферу суспільної діяльності та науки, про умо-ви співіснування держав, про перешкоди, що сто-ять перед сучасною національною дипломатією, способи вирішення зовнішньополітичних завдань і, як зазначила Н. Грущинська, формувати добру морально-політичну базу майбутнього дипломата тощо [4]. Отже, знання є основою свідомого став-лення до себе, до своєї професії, оскільки робота дипломата передбачає бездоганне знання не мен-ше двох іноземних мов; дипломатичної історії; міжнародного права; історії власної держави; гос-подарської (економічної) географії, конституцій-ного права, торговельного і морського права, ци-вільного права, дипломатичного протоколу [4]. 
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Дар'я СТЕПАНОВА · Компонентно-структурний аналіз  професійно-дипломатичного спілкування майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин «Обізнаність» – термін, що теж характеризує професійно-дипломатичне спілкування майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин і виступає синонімом слова «знання».  За словниковими джерелами «обізнаність» – (informiertsein, нім.) – означає наявність відомос-тей; обізнаний – ознайомлений з чимось, компе-тентний в певному колі питань, де, у свою чергу, компетентність (competentia, англ.) означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід [8, с. 438; 10, с. 504].  Це, свого роду, інтегрована здатність особис-тості, що складається зі знань, досвіду, цінностей і ставлень, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. Накопичуючи знання з дипломатичного спілкування студент магістратури підвищує обіз-наність у сутності професії дипломата, його кропі-ткої та високоінтелектуальної роботи для розвит-ку України, а також високої місії дипломата як представника інтересів своєї країни за кордоном. Г. Майсурадзе акцентує увагу на тому, що без ґру-нтовного засвоєння наукових понять, що є ядром системи знань, не можливе усвідомлене засвоєн-ня законів і теорій, організація будь-якої форми дипломатичної діяльності держави. Показниками означеного компонента було обрано: обізнаність із дипломатичного етикету, обізнаність із дипломатичного протоколу. 2. Діяльнісний компонент. Визначає шляхи і способи опанування змісту навчання; спрямований на набуття умінь і навичок будувати взаємодію, виконувати завдання різного рівня складності.  Характеризується вмінням відтворювати отримані знання в дії, варіативністю взаємодій з партнерами, можливістю ефективно виконувати дію відповідно до цілей і умов, за яких доводиться діяти, виробляти навички професійної діяльності. Такі вміння і навички формуються при цілеспря-мованій організації пізнавальної діяльності студе-нтів [2], під час проходження ними виробничої практики, під час сумісних семінарів чи конферен-цій у Міжрегіональній Торгово-промисловій пала-ті тощо. Усе вище зазначене дозволило уточнити сутність поняття «уміння», адже майбутні дипло-мати з міжнародних економічних відносин повин-ні вміти встановлювати комунікативну суб’єкт-суб’єктну взаємодію з партнерами інших держав. Отже «вміння» – це здатність людини свідомо виконувати певні дії на основі знань, використо-вувати набуті навички у нових, нестандартних ситуаціях (умовах) [5]. Під навичкою вчені розуміють здатність лю-дини до безпомилкової діяльності, яка шляхом багаторазового повторення автоматизується. Від-повідно до видів діяльності розрізняють рухові, мислитель ні, інтелектуальні, сенсорні, перцепти-

вні навички [там само]. За складністю професії майбутні фахівці з міжнародних економічних від-носин повинні виробляти в собі всі види навичок, досягаючи вищого рівня професійно-дипломатич-ного спілкування. Опановуючи необхідними знаннями, вміння-ми і навичками творчої діяльності, студент магіс-тратури набуває певного світогляду та ерудиції, інтелектуального розвитку, необхідного для про-фесійного дипломатичного спілкування, для фор-мування професійних якостей майбутнього дип-ломата. Показниками діяльнісного компонента було обрано: уміння будувати діалог та вміння будува-ти полілог. 3. Експресивний компонент виявляється в розвитку емоційних процесів, що дозволяє інтен-сифікувати пізнавальну діяльність студента, відо-бражає і формує в нього емоційну культуру. Харак-теризується різними формами особистісних орієн-тацій (ставлення до себе, до людей, до норм мора-лі, до світоглядних ідей) та самоорганізаційної діяльності (саморегуляція, рефлексія) [5]. Студент співвідносить своє навчання в ЗВО з фахово-значущими потребами, визначає важливість дис-циплін, що вивчаються, в його підготовці до про-фесійно-дипломатичного спілкування. Саме тому є потреба в поглибленні знань студентів у цьому напрямі, збільшуючи кількість аудиторних годин на професійно-дипломатичне спілкування, зокре-ма, годин для практичних занять. По завершенні навчання студент магістратури повинен: уміти правильно оформлювати зовнішньо дипломатичні документи (вербальні й особисті ноти, меморанду-ми, заяви та комюніке) та документи внутрішньо-го, службового листування; уміти майстерно доби-рати художні образи, щоб підсилити виразність документа; правильно розставляти акценти для досягнення позитивного результату переговорів.  Ми погоджуємося з Н. Кузьміною щодо внут-рішнього стану мовця, від якого залежить резуль-тат комунікативної взаємодії. На її думку, «...зовнішнє вираження психічних станів, особли-во емоційних, що виявляється в міміці, пантомімі-ці, динамічному боці мовлення (інтонація, тембр, ритм, голос), в експресії, може бути вирішальним в інтерпретації висловлювань» [6, с. 56]. Таку ж думку висловлює й Л. Сікорська, зауважуючи, що ділове мовлення значно обмежує та збіднює про-цесуальний момент вживання в розмовному мов-ленні засобів художньої образності (порівняння, епітети, метафори), цитат, афоризмів та ін., зали-шаючи для підсилення комунікативної функції мовлення лише фонетичні засоби (інтонації, тембр голосу, темп мовлення, вимова) [9]. Майбу-тньому дипломату з міжнародних економічних 
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відносин необхідно володіти мистецтвом прове-дення бесіди, яка проявляється через мову дипло-мата. Тому студентів необхідно навчати вести бесіду спокійним тоном, не виказуючи ознак неза-доволення чи роздратування. Відомий дипломат Г. Нікольсон писав: «Спокій ідеального дипломата повинен проявлятися в наступному: по-перше – він повинен бути в доброму гуморі або, у крайньо-му випадку, не виказувати свого поганого на-строю, по-друге, він повинен бути винятково тер-плячим» [7]. С. Богдан, вивчаючи мовний етикет, звертає увагу на те, що успіху в переговорах з представниками інших країн може досягнути ли-ше гарний оратор, який добре володіє майстерніс-тю спілкування. На його думку, саме володіння дипломатичним мовним етикетом відповідно до умов спілкування, рангів співрозмовників і жан-рів дипломатичного дискурсу є однією з головних умов для людини, яка претендує на посаду дипло-мата з міжнародних економічних відносин [1]. Показниками експресивного компонента ви-ступили: наявність емоційно-виразних вербаль-них/невербальних засобів у професійному спілку-ванні; наявність умінь використовувати дипло-матичний етикет у процесі спілкування. 4. Результативний – передбачає оцінювання і самооцінювання якості знань, умінь тих, хто на-вчається. Оцінка викладачем і самооцінка студентами результатів оволодіння рівнем професійно-дипломатичного спілкування, досягнутим у про-цесі навчання, може сприяти підвищенню інте-ресу до навчання, виникненню почуття успіху в навчанні й бажання продовжувати навчання й самоосвіту. Долаючи труднощі під час виконання завдань, студент отримує задоволення, радість. Показниками результативного компонента виступили: самооцінка та взаємооцінка. У майбут-ніх дипломатів у межах зазначеного компонента формуються вміння оцінювати своє спілкування як дипломата та спілкування своїх одногрупників. Таке оцінювання результатів навчання у ЗВО є важливою умовою і засобом формування профе-сійного спілкування майбутнього дипломата та засобом оптимальної корекції його мовлення. Проведений вище аналіз компонентів профе-сійно-дипломатичного спілкування майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин дозволяє говорити про те, що кожному із компо-нентів (як абстрактному явищу) відповідає низка конкретних показників, які дозволяють оцінити прояв кожного із компонентів у реальному дипло-матичному спілкуванні та в професійній діяльнос-ті майбутнього фахівця з міжнародних економіч-них відносин. Розвитку визначених і схарактеризованих нами структурних компонентів професійно-

дипломатичного спілкування майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин сприятиме не лише фахова дисципліна «Торгова політика та комерційна дипломатія», в якій питанню дипло-матичної комунікації висвітлюються дуже повер-хово, а й розроблений нами спеціальний курс «Професійно-дипломатичне спілкування майбут-ніх фахівців із міжнародних економічних відно-син», розрахований на студентів магістратури спеціальності 292 «Міжнародні економічні відно-сини». Отже, осмислення компонентно-струк-турного складу досліджуваного явища, з одного боку, сприятиме задіяності ресурсів магістратури, а з іншого, дозволяє визначити стратегію форму-вального впливу на процес формування в студен-тів професійно-дипломатичного спілкування. Так, критеріями сформованості професійно-дипломатичного спілкування майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин було визна-чено: гносеологічний, комунікативно-діяльніс-ний, емоційно-виразний, рефлексійно-оцінний. Показники, розроблені до кожного критерію, ура-ховують обсяг знань, отриманих студентами впродовж усього терміну навчання в ЗВО. Навич-ки, отримані під час практичних занять та самос-тійної роботи, дозволяють характеризувати їхнє професійно-дипломатичне спілкування та відби-вати стійкість виявленого критерію. Перший критерій – гносеологічний. Ураховую-чи те, що професійні знання з міжнародних еконо-мічних відносин студентами здобуваються впро-довж усього періоду навчання в університеті, знання з дипломатичного спілкування носять ознайомчий характер у процесі вивчення на пер-шому курсі бакалаврату дисципліни «Менедж-мент», у якій цьому питанню присвячено 2 годи-ни теми «Комунікації в управлінні», що є дотич-ною проблемі дипломатичного спілкування. В магістратурі студенти, вивчаючи курс «Торгова політика та комерційна дипломатія», більш де-тально знайомляться з роллю комунікацій в ді-яльності дипломатів із міжнародних економічних відносин, проте не отримують необхідних знань щодо того, в який спосіб правильно здійснювати необхідне усне чи письмове спілкування з майбу-тніми колегами з інших держав. Отже, студентам необхідно самостійно набувати навичок профе-сійно-дипломатичного спілкування, умінь будува-ти діалог, полілог, володіти емоційно-виразними вербальними/невербальними способами спілку-вання. Гносеологічний критерій відображає знання, отримані студентами під час навчання, самостій-ної роботи, набуті на практичних заняттях у ЗВО. Показниками гносеологічного критерію обрано: 
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обізнаність із дипломатичного етикету; обізна-ність із дипломатичного протоколу. Наступним критерієм професійно-дипло-матичного спілкування обрано комунікативно-
діяльнісний. Він передбачає наявність у студентів комунікативних умінь будувати діалог, полілог, промовляти промови, вести дипломатичне листу-вання, користуватись невербальними способами комунікації тощо.  Крім того, комунікативно-діяльнісний крите-рій враховує обсяг знань студентів та розуміння необхідності й важливості у відносинах між дер-жавами правильно вміти будувати спілкування, доводити свою точку зору, коректно не погоджу-ватись чи заперечувати, формуючи дипломатичну ноту. Наявність такого розуміння сприяє більш ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу і в подальшому забезпечує професіоналізм у роботі за обраним фахом. Показниками означеного кри-терію обрано такі: уміння будувати діалог; уміння будувати полілог. 

Емоційно-виразний критерій передбачає вмін-ня майбутнього дипломата доречно використову-вати вербальні/невербальні засоби виразності відповідно до ситуації спілкування, дотримуючись правил культурної мовленнєвої поведінки, фор-мул мовленнєвого етикету, що застосовуються під час професійно-дипломатичного спілкування.  Вміння адекватно до ситуації використовува-ти етикетні формули (подяка за інформацію, про-позицію, допомогу тощо) дозволить партнерам демонструвати повагу один до одного, враховую-чи статус співрозмовника і характер їхніх стосун-ків. Обрати правильну форму поведінки допоможе дотримання принципу доцільності, заснованому на повазі до оточуючих. Слід пам’ятати, що пос-мішка під час розмови робить інтонацію приємні-шою. У свою чергу, інтонація мови може відіграва-ти більш значущу роль, ніж зміст спілкування. Показникиемоційно-виразногокритерію: ная-вність емоційно-виразних вербальних/невер-бальних засобів у професійному спілкуванні; ная-вність умінь використовувати дипломатичний етикет у процесі спілкування. 

Рефлексійно-оцінний критерій майбутнього фахівця з міжнародних економічних відносин пе-редбачає здатність здійснювати аналіз, самоана-ліз та оцінювання рівня й ефективності професій-но-дипломатичного спілкування як свого, так і одногрупників. Це дозволяє в майбутнього фахів-ця з міжнародних економічних відносин формува-ти здатність до прогнозування, проектування хо-ду дипломатичного спілкування (ведення перего-ворів, оформлення ділових паперів) та вміння передбачати його (їх) результат, оцінювати влас-не професійно-дипломатичного спілкування (самооцінка) та професійно-дипломатичне спіл-кування своїх одногрупників (взаємооцінка). Ефективність професійно-дипломатичного спілкування залежить від активної участі особис-тості – суб’єкта взаємодії, від її здатності до само-розвитку, самореалізації в професійній діяльності. На нашу думку, саме тому й слід розглядати про-фесійно-дипломатичного спілкування майбутньо-го фахівця з міжнародних економічних відносин із суб’єктної позиції, оскільки така позиція дозво-ляє забезпечити певний кінцевий результат взає-модії сторін, дозволяє оцінити себе, як майбут-нього професіонала. Показники: уміння оцінювати своє професій-но-дипломатичне спілкування (самооцінка); умін-ня оцінювати професійно-дипломатичне спілку-вання своїх одногрупників як майбутніх диплома-тів (взаємооцінка). На підставі визначених критеріїв і показників нами було схарактеризовано три рівні сформова-ності професійно-дипломатичного спілкування в майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин (достатній, задовільний, низький). Від-повідно до кожного показника було дібрано по два завдання, які пропонувались індивідуально студентам експериментальної і контрольної груп. Опираючись на результати їх виконання було ро-зроблено методику підготовки майбутніх фахів-ців із міжнародних економічних відносин до про-фесійно-дипломатичного спілкування. 
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Дарья Степанова. Компонентно-структурный анализ профессионально-дипломатического 
общения будущих специалистов по международным экономическим отношениям 

В статье автор раскрывает структуру профессионально-дипломатического общения будущих спе-
циалистов по международным экономическим отношениям, что позволило ей определить стратегию 
формирующего воздействия на процесс формирования у студентов профессионально-диплома-
тического общения. Дает характеристику каждому компоненту (когнитивный, деятельностный, экс-
прессивный, результативный) определенного конструкта. В соответствии с каждым избранным ком-
понентом определяет показатели, которые позволили оценить их проявление в реальном дипломати-
ческом общении и в профессиональной деятельности будущего специалиста по международным эконо-
мическим отношениям. 

Ключевые  слова :  профессионально-дипломатическое общение, компонент, знания, умения, про-
фессиональная деятельность, эмоциональная культура, саморегуляция, самооценка, взаимооценка. 

 
Daria Stepanova. Component-structural analysis of professional-diplomatic communication of fu-

ture professionalsfrom international economic relations 
The article describes the structure of professional-diplomatic communication of future specialists in interna-

tional economic relations, which allowed to determine the strategy of forming influence on the formation of stu-
dents of professional-diplomatic communication. Each component (cognitive, activity, expressive, resultative) of a 
given construct is characterized. 

The cognitive component is aimed at equipping students with the knowledge necessary for professional activ-
ity and understanding of the responsibility placed on diplomats while pursuing a foreign policy of the state in or-
der to achieve foreign policy goals. 

Active component. Defines ways and ways of mastering the content of training; aimed at acquiring the skills 
and abilities to build interaction, to perform tasks of different level of complexity. Characterized by the ability to 
reproduce the knowledge gained in action, the variability of interactions with partners, the ability to effectively 
perform the action in accordance with the goals and conditions under which it is necessary to act, develop the 
skills of professional activity. 

The expressive component is manifested in the development of emotional processes, which allows to intensify 
the cognitive activity of the student, reflects and shapes his emotional culture. It is characterized by various forms 
of personal orientations (attitude to oneself, to people, to the norms of morality, to ideological ideas) and self-
organization activity (self-regulation, reflection). 

Effective – involves the assessment and self-assessment of the quality of knowledge, skills of students. Assess-
ment by teachers and students' self-esteem of the level of professional-diplomatic communication achieved in the 
learning process can contribute to increased interest in learning, a sense of success in learning and a desire to 
continue learning and self-education. 

The criteria for the formation of professional-diplomatic communication of future specialists in international 
economic relations were determined: epistemological, communicative-activity, emotional-expressive, reflective-
evaluative. According to each selected criterion, indicators are indicated that allowed them to be evaluated in real 
diplomatic communication and in the professional activity of a future specialist in international economic relations. 

Key  words :  professional-diplomatic communication, component, knowledge, skills, professional activity, 
emotional culture, self-regulation, self-esteem, peer assessment. 
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Проблема формування готовності дітей стар-шого дошкільного віку і нині не втрачає актуаль-ності. Педагоги-практики та науковці намагають-ся побудувати ефективну систему формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в Новій українській школі. У Великому тлумачному словнику готовність потлумачено як комплекс морфологічних і психологічних особли-востей дітей старшого дошкільного віку, яка за-безпечує успішний перехід до організованого шкі-льного навчання. Готовність до шкільного на-вчання включає мотиваційну, вольову, розумову, комунікативну і мовленнєву готовність [6, с. 73]. Проблему комунікації дітей дошкільного віку дос-ліджували такі науковці, як А. Богуш, Л. Виго-тський, Н. Гавриш, О. Леонтьєв, М. Лісіна, Т. Мар-кова, В. Петровський, Т. Піроженко, А. Рузська, О. Смирнова, О. Ушакова та ін. За А. Богуш, комуні-кативно-мовленнєвий розвиток дітей – це ком-плексна характеристика особистості, яка вимагає як найбільш розвиненого розвитку мовлення, зокрема словникового запасу, звукової культури мовлення, граматичної правильності і виразності мовлення, діалогічних і монологічних форм мов-лення, сформованих оцінно-контрольних дій, так і розвитку форм спілкування та індивідуально-психологічних якостей і властивостей особистос-ті, які зумовлюють індивідуальний стиль спілку-вання кожної особистості на різних вікових ета-пах її розвитку і готують дитину до навчання у школі [3, с. 16].  

Мета статті: висвітлити сутність поняття «комунікативна готовність», проаналізувати за-вдання щодо комунікативно-мовленнєвого роз-витку старших дошкільників у чинних програмах для закладів дошкільної освіти. Дослідження проблеми формування комуні-кативної готовності дітей старшого дошкільного віку зумовило насамперед визначити сутність понять «підготовка до школи», «комунікативна готовність», «комунікативна діяльність». Процес комунікації вчені трактують як передачу кодова-ної інформації від суб’єкта до суб’єкта, що носить діяльнісний і діалогічний характер. Т. Лєбєдєва трактує комунікацію як більш ширше за обсягом поняття, складовою якого є спілкування. Таке співвідношення визначається особливостями процесу комунікації. Комунікація може мати як двобічний характер, так і однобічний. Спілкуван-ня є взаємним обміном повідомленнями, внутріш-нім психічним змістом, тобто завжди двосторон-нім процесом [11, с. 43]. М. Лісіна розуміє спілку-вання як той аспект взаємодії людей, в якому пре-дметом діяльності є інша людина. Спілкування як діяльність характеризується крім свого предмета також особливою потребою, несвідомих до інших життєвих потреб дитини. Остання визначається через продукт діяльності як прагнення до оцінки і самооцінки, до пізнання і самопізнання [12, с. 11]. Погоджуємось з думкою М. Лісіної, що мова як знаряддя спілкування, як його операція виникає на певному етапі розвитку комунікативної  
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У статті висвітлюється проблема формування комунікативної готовності дітей старшого дошкі-
льного віку до навчання в школі. У Державному стандарті початкової освіти серед основних ключових 
компетентностей визначено здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іно-
земними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, 
зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади. Безумовно, що комунікативна ді-
яльність є однією із провідних засобів пізнання дитиною світу, адже під час взаємодії із однолітками та 
дорослими відбувається засвоєння дитиною досвіду. Чим багатшим є мовлення дитини, тим простіше 
дитині висловлювати свої думки, підтримувати стосунки із однолітками, пізнавати навколишній світ. 
Найбільш інтенсивно комунікативний розвиток дитини відбувається в дошкільному віці. Підготовка 
дитини до школи містить в собі формування всіх типів компетенцій, провідне місце серед яких займає 
комунікативна. Її сформованість впливає на соціалізацію дитини, сприйняття довкілля, розвиток слов-
никового запасу, прагнення вчитися, спроможність до взаємодії з іншими. 

Ключові  слова :  комунікативно-мовленнєва підготовка, комунікативна готовність, діти стар-
шого дошкільного віку, комунікативна діяльність, комунікативна компетенція. 
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діяльності. Її утворення і розвиток зумовлені пот-ребами спілкування і загальної життєдіяльністю дитини. Мова виникає лише як необхідний і дос-татній засіб для вирішення тих завдань спілку-вання дитини з дорослим, які постають перед до-шкільнятами на певному етапі розвитку його ко-мунікативної діяльності і випливають з більш широких життєво важливих для дитини проблем, пов'язаних з типом провідної діяльності. За О. Бо-дальовим, спілкування як діяльність та форму-вання особистості тісно пов’язані одне з одним [5, с. 84]. На твердження А. Богуш, комунікативна ді-яльність – це своєрідна форма взаємодії людей у процесі їхньої пізнавально-трудової діяльності, що формується із комунікативних актів, в яких беруть участь комуніканти, котрі породжують і продуктують висловлювання та інтерпретують їх [2, с. 139]. Під час комунікативної діяльності дити-на вчиться планувати спільні практичні дії, стави-ти пізнавальні запитання, застосовувати норми і правила мовленнєвого етикету, добирати способи спілкування, застосовувати мовна та немовні за-соби спілкування, регулювати силу голосу, темп і тон мовлення, формувати здатність висловлюва-ти власну думку, інтерпретувати її по своєму, вно-сити щось нове. В аспекті досліджуваної проблеми важливою є думка Т. Піроженко, яка наголошує на тому, що саме комунікативна діяльність визначає розвиток мовлення [14, с. 33], а повноцінному розвитку осо-бистості сприяє спілкування, яке здійснюється на основі діалогу, і забезпечує комунікацію, взаємо-дію [14, с. 37]. Учена розглядає комунікативний розвиток дітей за трьома рівнями: комунікатив-ний, комунікативно-лінгвістичний і особистісний рівні. Комунікативний рівень (поведінка) перед-бачає спрямованість на партнера, вказівка на від-повідну реакцію; різноманітність і виразність, активне використання невербальних засобів спіл-кування; наявність контакто встановлювальних засобів взаємодії. Когнітивно-лінгвістичний рі-вень (свідомість): розуміння дитиною емоційного змісту ситуації спілкування через аналіз стану дійових осіб (знання слів, що характеризують емоційний стан людини); розуміння дитиною ха-рактеру персонажів та дійових осіб (знання слів, що характеризують риси, якості особистості); сло-вникове багатство (різноманітність і точність вживання ле ксики, що відповідає ситуації спілку-вання); граматична правильність, відмінювання та узгодження слів у фрази згідно з мовними нор-мами; фонетичні властивості мовлення (звуко-вимова, дикція, сила голосу). Особистісний рівень (суб’єктний рівень регуляції і самовираження в мовленнєвому спілкуванні) передбачає довіль-

ність мовлення: прагнення до розгортання, логіч-ності, зв’язності, забезпечення розуміння свого мовлення; управління мовленням, умінням його змінити у разі потреби; характер тексту (репро-дуктивний або творчий) [10].  Л. Калмикова зазначає, що вдосконалення сучасної дошкільної лінгводидактики передбачає вживання назви «підготовка до школи» у 4 зна-ченнях: мовна підготовка (мовно-чуттєва) – за-безпечення практичного оволодіння дітьми всіх одиниць рідної мови: звуків, слів, граматичних форм, надфразових єдностей, тестів, розвитку чуття мови; 2) мовленнєва підготовка – розвиток навичок усного мовлення (орфоепічні, фонологіч-ні, вимовні, лексичні, граматичні, навички утво-рення діалогічних і монологічних висловлювань), тобто навичок говоріння – вживання одиниць мови для мислення, спілкування; розвиток кому-нікативно-мовленнєвих навичок. Розвиток сприй-няття і розуміння мовлення, осмислення мовних значень. Під розвитком навичок усного мовлення вчена зазначає також і розвиток мовленнєвого досвіду, розвиток мовленнєвої компетенції; 3) метамовна підготовка включає пропедевтику вивчення мови – первісну об’єктивізацію мови: усвідомлення її знакової системи й мовних зна-чень, формування основних мовних умінь у гплузі читання, письма; 4) мовленнєва-діяльнісна (комунікативно-рефлексивна підготовка) форму-вання мовленнєвих умінь, пов'язаних з аналізом мовленнєвих умінь, мовленнєвих явищ, розвит-ком рефлексії дитини над власним мовленням: усвідомленням і контролем над процесом його породження, тобто з розвитком основ довільного, навмисного усвідомленого мовлення, яке контро-люється за допомогою свідомості, а не мовного чуття [9, с. 99].  Підготовка дитини до школи передбачає фор-мування всіх типів компетенцій, провідне місце серед яких займає комунікативна. Її сформова-ність впливає на соціалізацію дитини, сприйняття довкілля, розвиток словникового запасу, бажання вчитися, здатність до взаємодії з іншими. На дум-ку А. Богуш, мовленнєва-комунікативна підготов-ка дітей до школи – своєрідна підготовка, що спе-цифікою свого змісту стимулює інтелектуальну, емоційно-вольову, мотиваційну готовність дош-кільнят та готовність у сфері спілкування. Вона передбачає достатню адаптацію дітей до умов шкільного навчання, до нових програмових вимог щодо засвоєння норм і правил мови, мовленнєвих дій, необхідних для опанування мовленнєвих умінь [3, с. 26]. А. Богуш під комунікативною гото-вністю розуміє комплексне застосування дити-ною мовних і немовних засобів (міміка, жести, рухи) з метою комунікації; вміння адекванто і  
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доречно практично користуватися мовою в конк-ретних навчальних і соціально-побутових ситуа-ціях; уміння самостійно орієнтуватися у ситуації спілкування, ініціативність спілкування, вміння приймати і вирішувати самостійно мовленнєве завдання [3, с. 26]. Погоджуємось з думкою О. По-ліщук, І. Коновальчук, що комунікативна готов-ність дитини до школи являє собою цілісне ком-плексне утворення, що утворюється з трьох ком-понентів: когнітивного, емоційного, поведінково-го. Когнітивні складові у становленні комунікати-вної готовності відзеркалюють можливості дити-ни: до навчання спілкування, спостерігаючи за поведінкою дловколишніх, наслідуючи їх; сприй-няття думки іншої людини під час певної діяльно-сті, прогнозуючи імовірні її дії та передбачаючи можливі проблеми в міжособистісних стосунках; усвідомлення ціннісної-смислової сторони спілку-вання, розуміння якостей, емоцій і почуттів, що сприяють чи стають на заваді взаємовідносинам; критичного, усвідомленого сприйняття інформа-ції в різноманітних ситуаціях. Емоційні компонен-ти комунікативної готовності дитини репрезенту-ють: відчуття психологічно сприятливого або не-сприятливого, комфортного або дискомфортного спілкування; емоційний відгук та співпереживан-ня до іншої людини під час безпосередньої взає-модії; реагування на почуття і дії довколишніх, спроможність до емпатії; ідентифікація себе серед інших; адекватне сприйняття партнера, вміння емоційно уболювати та підтримувати; саморефле-ксія дитини та емоційна стабільність під час мі-жособистісного спілкування; створення і підтри-мання позитивного емоційного настрою із співбе-сідником, вміння не лише реагувати на зміну ста-ну партнера, його дій та емоції, але й передбачати їх. У поведінковому компоненті комунікативної готовності дитини О. Поліщук, І. Коновальчук ви-значають: мету комунікації, результативні стра-тегії спілкування залежно від ситуації, продуктив-ну співпрацю з різними партнерами в групі та ко-манді, виконуючи різні ролі в спільноті; зрозуміле інтерпретація своїх думок, ініціативність, адеква-тність у спілкуванні; передбачення можливих ре-зультатів комунікативної діяльності, контроль та оцінку [15]. Комунікативна підготовка охоплює весь пері-од перебування дітей у закладах дошкільної осві-ти й орієнтується на Базовий компонент дошкіль-ної освіти, в якому зокрема в освітній лінії «Мовлення дитини» визначено сутність комуніка-тивної компетенції. Зауважимо, що кінцевий по-казник комунікативно-мовленнєвого розвитку зазначено і в таких освітніх лініях, як «Дитина в соціумі» (при зустрічі впізнає знайомих, і за влас-ним бажанням чи у відповідь на звернення вияв-

ляє готовність і спроможність доброзичливо спіл-куватись з ними) [1, с. 10], «Дитина у світі культу-ри» (елементарно аналізує засоби художньої ви-разності, яскравість образу пов’язує із звуками. ритмами, динамікою, темпами, рухами, мімікою, жестами, римами, монологами, діалогами, цілісно відтворює зміст поетичного та прозового твору, вирізняє зачин, основну частину, кінцівку, повто-ри у казці, оповіданні. Уміє декламувати вірші напам’ять, переказувати українські народні казки, застосовувати усну народну творчість в іграх, ін-сценуваннях, розвагах, фольклорних святах. Вда-ється до римування, словотворчості, гуманних змін і продовження казки, оповідання, виявляє навички образного мовлення. Виявляє творчу активність, інтерес до улюблених літературних творів, самостійно інтегрує в них елементи інших мистецьких діяльностей, що складає зміст літера-турної компетенції. Володіє комунікативними навивками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів [1, с. 14-15]. Аналіз чинних програм щодо змісту розвитку, навчання і виховання дітей старшого дошкільно-го віку показав, що в них достатньо повно визна-чено завдання, спрямовані на комунікативну під-готовку дитини шостого року життя до навчання у школі. Так, у програмі «Впевнений старт» (2017 рік), окремо подано напрямок «Комунікативна діяльність», яку автори розуміють як самостійний вид специфічно дитячої діяльності, в якому ство-рюються та розвиваються комунікативні навички та навички взаємодії. Провідним навчальним змі-стом діяльності спілкування є розуміння іншої людини. Кінцевим результатом життєвих нави-чок у спілкуванні виступає адекватність дій (емоційних, мовленнєвих, поведінкових) різнома-нітним ситуаціям спілкування (в грі, пізнавально-дослідній та інших видах діяльності, які забезпе-чують взаєморозуміння між учасниками комуні-кації). Невербальні засоби спілкування та мовлен-нєве висловлювання (думка, що оформлена у мов-лення) є інструментальними засобами комуніка-тивної діяльності. Саме тому вони виступають освітнім змістом «научіння» кожної дитини вірно та адекватно, згідно до ситуацій спілкування, ви-користовувати різноманітні засоби комунікації [13, с. 6]. У програмі визначені завдання: навчити слухати іншу людину; координувати свої дії з дія-ми інших людей; зважати на інтереси інших; дія-ти в команді, злагоджено; свідомо обирати парт-нерів для різних ситуацій взаємодії; обмінати си-туацій непорозуміння, миритися, якщо це потріб-но; активно та виразно використовувати невер-бальні засоби комунікації; будувати різні форми мовленнєвих висловлювань: запитання, зустрічне запитання, згода, уточнення, заперечення, запит, 

Світлана ТЕСЛЕНКО  До проблеми формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі 



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

Світлана ТЕСЛЕНКО  До проблеми формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі сумнів, прохання, вимога [13, с. 6], та визначено обсяг засвоєних дітьми знань, а саме: триматися в діалозі невимушено, розмовляти тактовно, пере-конливо, відчувати емоційний тон розмови та коригувати його у позитивний бік, відчуваючи загострення ситуації спілкування, коректно вияв-ляти емоційне ставлення до предмета розмови чи співрозмовника; щодо висловлювання прохання, вибачення, подяки, припущення, співпереживан-ня тощо [13, с. 8].  У програмі «Стежинки у Всесвіт» в освітній лінії «Дитина в соціумі» представлені завдання комунікативного розвитку дитини, а саме: поши-рювати коло спілкування з малознайомими людь-ми: у спільній, м’якій, привітній формі передавати свої пропозиції, поради, прохання, учити надсила-ти листа з привітаннями, використовувати різні ситуації для спілкування по телефону, за допомо-гою соціально прийнятих засобів спілкування захищати себе, та визначені показники соціальної компетенції дитини серед яких: добре орієнтуєть-ся у правилах культури поведінки, володіє різни-ми формами та засобами спілкування, керує сво-єю поведінкою, прагне спілкуватися та діяти так, щоб не заважати іншим [7, с. 108-109].  У 2016 році було видано оновлений зміст про-грами «Дитина». У розділі «Мовлення дитини», підрозділі «Ми розмовляємо» визначено такі за-вдання комунікативного розвитку 6-ти річної дитини: формувати культуру мовного спілкуван-ня, вміння підтримувати інтерес дітей до спілку-

вання з однолітками в різних видах діяльності, сприяти засвоєнню етичних способів налагоджен-ня стосунків із партнерами по грі чи сцені (вступати в діалог); привчати творчо та доречно застосовувати для цього різноманітні способи спілкування (словесні, мімічні, пантомімічні за-лежно від ситуації) [8, с. 160, 162].  Щодо «Мовленнєвого компонента дошкільної освіти», то в ньому змістовий аспект розвитку мовлення дітей шостого року життя представле-но в розділі «Навчально-мовленнєва діяльність дітей у дошкільному закладі». Ця програма узго-джується із Базовим компонентом дошкільної освіти, в ній ґрунтовно подано усі завдання за мовленнєвою і комунікативною компетенціями, подано базову характеристику мовленнєвого роз-витку – обов’язкового мінімуму знань та вмінь, якими має оволодіти кожна дитина на певному віковому етапі. Слід зазначити, що програма набу-ла популярності серед вихователів-практиків та керівників закладів дошкільної освіти. Отже, зміст програм дозволив констатувати, що в них досить чітко і ґрунтовно визначено за-вдання з формування комунікативно-мовленнє-вої підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.  
Перспективу дослідження вбачаємо в роз-робці діагностувальної методики та з’ясуванні рівнів сформованості комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в Новій українській школі. 
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Светлана Тесленко. К проблеме формирования коммуникативной готовности детей старше-
го дошкольного возраста к обучению в школе 

В статье освещается проблема формирования коммуникативной готовности детей старшего 
дошкольного возраста к учебе в школе. В Государственном стандарте начального образования среди 
основных ключевых компетентностей определенно способность общаться родной (в случае отличия 
от государственной) и иностранными языками, что предусматривает активное использование родно-
го языка в разных коммуникативных ситуациях, в частности в быту, образовательном процессе, куль-
турной жизни общества. Безусловно, что коммуникативная деятельность является одной из ведущих 
средств познания ребенком мира, ведь во время взаимодействия с ровесниками и взрослыми происходит 
усвоение ребенком опыта. Чем богаче является речь ребенка, тем проще ребенку выражать свои мне-
ния, поддерживать отношения с ровесниками, познавать окружающий мир. Наиболее интенсивно ком-
муникативное развитие ребенка происходит в дошкольном возрасте. Подготовка ребенка к школе 
включает формирование всех типов компетенций, центральное место среди которых занимает ком-
муникативная. Ее сформированность влияет на социализацию ребенка, восприятия окружающей сре-
ды, развитие словарного запаса, желания учиться, способность к взаимодействию с другими. 

Ключевые  слова :  коммуникативно речевая подготовка, коммуникативная готовность, дети 
старшего дошкольного возраста, коммуникативная деятельность, коммуникативная компетенция. 
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Світлана ТЕСЛЕНКО  До проблеми формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі 
Svetlana Teslenko. On the problem of forming the communicative readiness of pre-school children 

for school 
The article deals with the problem of communicative readiness of older preschool children to study at school. 

The National Standard of Primary Education identifies among the key competences the ability to communicate in 
the native (in the case of a different one from the state language) and foreign languages, which requires the ac-
tive use of the native language in various communication situations, in particular in the everyday life, educational 
process, and cultural life of the community. Undoubtedly, communicative activity is one of the leading means of 
learning about the child world, because when interacting with peers and adults, a child gets some experience. The 
richer a child's speech is, the easier it is for a child to express his or her thoughts, to maintain relationships with 
peers, and to get to know the outside world. The most intensively a communicative development of a child occurs 
at the preschool age. M Lysina emphasizes that a child of preschool age masters four forms of communication, 
namely, situational-personal, situational-business, non- situational-cognitive, non- situational-personal. Commu-
nication is one of the important factors in a child’s social development. In the process of development, the person 
asquires the appropriate knowledge, skills and communication skills, mastering the laws, rules of communication 
and forms of linguistic communication, ie communicative competence. Older preschool age is characterized by the 
development of monologue speech, such fun functions of speech as planning, adjusting, and explanatory and mas-
tering the non- situational-personal from of communication. Preparing a child for school involves the formation 
of all types of competencies, with communication being central. Its formation influences the socialization of a 
child, the perception of the environment, the development of vocabulary, the desire to learn, the ability to interact 
with others. 

Key  words :  communicative and language training, communicative readiness, older preschool children, 
communicative activity, communicative competence.  
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Постановка проблеми. Актуальною пробле-мою сучасного суспільства є його дегуманізація, яка постала через домінування влюдській свідо-мості прагматичних та егоїстичних інтересів, над-мірне пропагування цінностей матеріальної куль-тури,щоденне розширення індустріального тех-нократизму й ринкового утилітаризму. Саме тому стратегічне завдання освіти третього тисячоліт-тя – формування спеціаліста як творчої особисто-сті, основними якостями якої мають бути високий професіоналізм і гуманістичний світогляд. На ду-мку О. Юніної, «головною відмінною особливістю ХХІ ст. є світогляд неогуманізму, сутність якого полягає в тому, що людина повинна не змінювати світ, а передусім змінювати, перетворювати, удо-сконалювати саму себе, і, як наслідок цього, почне відбуватися природна й ефективна зміна навко-лишнього для людини світу» [19].  У Законі України «Про освіту» зауважено, що«метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, роз-виток її талантів, розумових і фізичних здібнос-тей, виховання високих моральних якостей, фор-мування громадян, здатних до свідомого суспіль-ного вибору, збагачення на цій основі інтелекту-ального, творчого, культурного потенціалу наро-ду, підвищення освітнього рівня народу, забезпе-чення народного господарства кваліфікованими фахівцями» [13]. На реалізацію зазначених норм закону спрямовані й положення Державної націо-нальної програми «Освіта» («Україна XXI століт-тя»), основними принципами якої є «гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як най-вищої соціальної цінності, найповнішому розк-ритті її здібностей та задоволенні різноманітних 

освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності за-гальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи; гуманітаризація освіти, що покликана формувати цілісну картину світу, духовність, культуру особистості і планетарне мислення; від-
критість системи освіти, що пов'язана з її орієн-тованістю на цілісний неподільний світ, його гло-бальні проблеми, усвідомленням пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими і кла-совими, інтеграцією у світові освітні структури; де-
мократизація освіти, що передбачає … утворення системи партнерства учнів, студентів і педагогів та ін.» [7]. У контексті вищеописаних нормативних документів необхідно відзначити, що вектори вищої освіти і науки України зорієнтованіна фор-мування всебічно та гармонійно розвиненої осо-бистості, яка стане конкурентоспроможним і ква-ліфікованим фахівцем у будь-якій галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми гуманізації, гуманітаризації та демок-ратизації освіти розглядали у своїх працях як за-кордонні, так і вітчизняні науковці. Канадський дослідник А. Росс наголошував, що сутність і мета гуманітарної освіти полягають у тому, щоб звіль-нити мислення людини, подарувати їй «радість спілкування» [1, 96]. Німецький діяч-гуманіст А. Ейнштейна стверджував, що не можна переван-тажувати вивчення основ наук для учня чи студе-нта лише кількістю фактів і залізної логіки. Він закликав до того, щоб, де тільки можливо, на-вчання перетворювалося на переживання [18]. Тобто, метою будь-якої навчальної діяльності має бути не лише реалізація програм і планів, а й впровадження «стандартів людинотворення». Ідеї 
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РОЛЬ МОВИ У ПРОЦЕСАХ ГУМАНІЗАЦІЇ, ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ  

ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
Стаття присвячена актуальній проблемі формування гуманістичного світогляду майбутніх ліка-

рів, зокрема розглянуто та проаналізовано процеси гуманізації, гуманітаризації та демократизації у 
медичних закладах вищої освіти і звернено увагу на роль мови як гуманітарного засобу становлення 
гуманної особистості медика, здатної до налагодження міжособистісних стосунків «лікар – пацієнт». 
З’ясовано, що пріоритетними складовими гуманізації освіти є загальнолюдські цінності, серед яких 
життя, здоров’я та гідність людини, а також свобода і право на самоствердження, самовизначення і 
самореалізацію, незалежно від расової, національної, етнічної, релігійної та соціальної приналежності.  
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гуманізму є наскрізними в педагогічній діяльнос-ті грузинського вченого Ш. Амонашвілі, який май-стерно вибудовує практичну філософію стосунко-вої сфери на будь-якому уроці й перетворює їх на сферу гуманістичної емпатії, на справжні уроки людяності. Український педагог-гуманіст С. Гончаренко зауважує: «Дефіцит гуманності й гуманітарності породжує бездуховність освіти й школи, є джерелом технократичних установок у мисленні, що нерідко спричинюють глобальні проблеми сучасності. Гуманізація і гуманітариза-ція мають стратегічне значення для розвитку не лише освіти, а й усього суспільства, що, на жаль, ще не до кінця усвідомили і сприйняли педагоги та громадськість» [5,2]. Гуманітарний аспект ме-дичної освіти аналізує Г. Шаповал, зазначаючи, саме цей аспект відображає парадигму гуманітар-них проблем професійної діяльності лікаря, до яких належать: взаємовідносини з пацієнтами, членами їх сімей, колегами, питання медичного права та медичної етики, обмін провідним профе-сійним досвідом [15, 109]. Окремі принципи демо-кратизації навчання описала в своїй науковій Л. Шелюк [16], наголосивши на рівноправних пар-тнерських стосунках учителя/викладача і учня/студента. 
Постановка завдання. Мета нашої статті – з’ясувати роль мови в процесі гуманізації, гумані-таризації та демократизації вищої медичної осві-ти, зокрема звернути увагу на реалізацію зазначе-них процесів під час навчання іноземних студен-тів-медиків. Завдання дослідження: окреслити пріоритет-нізавдання гуманізації, гуманітаризації та демок-ратизації медичної освіти; дослідити процеси гу-манізації, гуманітаризації та демократизації у ме-дичних закладах вищої освіти; визначити роль мови як гуманітарного засобу становлення гуман-ної особистості медика. 
Виклад основного матеріалу. Дослідження гуманізації та гуманітаризації як пріоритетних процесів удосконалення сучасної освітньої пара-дигми засвідчило наявність у них аспекту дуаліз-му природничого та гуманітарного знання й від-повідних типів мислення й світоглядів. Саме тому в системі професійної підготовки спеціалістів будь-якої галузі варто зважати на так звану «опозицію технократичної й гуманітарної куль-тур, технократичного й духовного мислення, що має безпосереднє відношення до процесів гумані-зації та гуманітаризації в освіті» [11, 13]. Описані технократичні перетворення спостережено і в системі вищої освіти, у тому числі медичної, оскі-льки інноваційні методики викладання спеціаль-них і загальних навчальних дисциплін часто ґрун-туються на активному впровадженні інтерактив-

них технологій, що не завжди гуманітарно спря-мовані. Актуальний напрям українських медичних ЗВО – професійна підготовка студентів-іноземних громадян, які є представниками різних національ-ностей, етносів, віросповідань тощо, тому одне з чільних місць у навчально-виховному процесі по-сідають проблеми гуманізації, гуманітаризації та демократизації, оскільки, як зазначає С. Гонча-ренко, «лише широка гуманітаризована освіта може повністю розкрити перед кожним ту істину, що в кожного народу є щось добре, чим він завдя-чує іншим народам, а отже, всьому людству, час-тиною якого він є. Перед людиною гуманітаризо-вана освіта розкриває, нарешті, і ту істину, що є і певна загальнолюдська солідарність, і що люди різних національностей можуть не лише знати одну й ту саму істину і визнавати одну й ту саму справедливість, а й поєднувати свої зусилля для здійснення в житті блага, яке однаково розумі-ють» [5, 8]. Як бачимо, навчання студентів у міже-тнічних групах, окрім загальновідомих труднощів (релігійна чи національна нетерпимість, фізіоло-гічні особливості вимови українських звуків), має і позитивні моменти, адже саме в процесі щоден-ного спілкування представники різних національ-ностей і рас мають змогу якнайкраще пізнати чу-жу культуру, особливості іншої ментальності та релігії, зрозуміти зміст основних принципів жит-тєдіяльності.  Вивчення концептуальних особливостей про-цесу гуманізації, гуманітаризації та демократиза-ції потребує з’ясування змісту таких лінгвістично-філософських категорій, як «гуманізм», «гума-нізація», «гуманний», «гуманітарний», «гума-нітаризація», «демократія», «демократизація».  Уперше поняття гуманізм (від латинського «humanus» – «людський», «людяний»)використав у своєму дослідженні німецький педагог Ф. Нітхаммер у 1808 році. У різних наукових розві-дках зазначено, що поняття гуманізм (від лат. hu-manus – людський, людяний) – це «система світо-глядних орієнтацій, центром котрих є людина, її самість, високе призначення та право на вільну самореалізацію. Гуманізм визнає вивільнення можливостей людини, її благо критерієм оцінки соціальних інститутів, а людяність – нормою сто-сунків між індивідами, етнічними й соціальними групами, державами. У вузькому розумінні гума-нізм – культурний рух доби Відродження, предста-вники якого вбачали свій життєвий та історико-культурний ідеал в античній спадщині, утверджу-вали новий світогляд, що характеризувався вірою в людину та її можливості; сприйняттям природи, з одного боку, як об’єкта естетичної насолоди,  а з другого – використання її в практичних  
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цілях» [14, 134-135]; «прогресивний рух епохи Відродження, спрямований на утвердження мора-льних прав людини на земне щастя, чуттєві радо-щі та вільний вияв її прагнень і бажань; ставлен-ня до людини, пройняте турботою про її благо, повагою до її гідності; людяність» [3, 201]. Відпо-відно потрактовано лексеми гуманізація як «поширення та утвердження гуманістичних прин-ципів у будь-якій сфері суспільного життя» і гу-
манний «людяний у своїх ділах і ставленні до ін-ших людей» [3, с. 201]. Аналіз описаних вище ка-тегорій дозволяє зробити висновок про те, що пріоритетними складовими гуманізації освіти є загальнолюдські цінності, серед яких життя, здо-ров’я та гідність людини, а також свобода і право на самоствердження, самовизначення і самореалі-зацію, незалежно від расової, національної, етніч-ної, релігійної та соціальної приналежності. Термін гуманітарний означає той, «який на-лежить до суспільних наук, що вивчають людину та її культуру» і використовується «стосовно до людського суспільства, до людини як до члена суспільства, до її прав і обов’язків»; гуманітариза-
ція – «впровадження в що-небудь, посилення в чому-небудь гуманітарних засад» [3, 201]. З огля-ду на словникові визначення зазначених вище понять до суспільно-гуманітарних наук відносимо мову, літературу, історію, біоетику, мистецтво, культурологію, філософію, професійну етику, део-нтологію, педагогіку, релігієзнавство, риторику, психологію,психолінгвістику, соціологію та інші, метою яких є вивченнявнутрішнього світу люди-ни, формування її як особистості, що спрямована на подальше самостворення та самопізнання і здатна самостійно приймати рішення, визначати шляхи розв’язання проблем, прогнозувати перс-пективні дії щодо виконання поставлених перед нею завдань. Процеси гуманізації та гуманітаризації освіти ХХІ століття тісно пов’язані з дотриманням прин-ципу демократизації навчально-виховного проце-су, який передбачає визнання права кожної люди-ни на обстоювання власної життєвої та професій-ної позиції, вибір стратегії і тактики ведення об-раної діяльності тощо. У науковій літературі по-няття демократизація є похідним від лексеми 
демократія, яку описано як «форму управління, політичний лад, за якого верховна влада нале-жить народові» та «форма, принцип керівництва яким-небудь колективом,за якого забезпечується активність і широка участь цього колективу в здійсненні всіх заходів»; демократизацію тут означено як «запровадження демократичних принципів перебудови держави, організацій і т. ін. на демократичних засадах» [3, 213]. У педагогіч-них розвідках демократизацію освіти пояснено як 

«принцип реформування освіти в Україні на демо-кратичних засадах, який передбачає децентралі-зацію, регіоналізацію в управлінні освітою, авто-номізацію навчально-виховних закладів у вирі-шенні основних питань діяльності, поширення альтернативних (приватних) навчально-вихов-них закладів, перехід до державно-громадської системи управління освітою (участь батьків, гро-мадськості, церкви), співробітництво учитель – учень, викладач – студент у навчально-виховному процесі» [6., с. 85]. Як бачимо, у процесі демокра-тизації навчанняпотрібно змінити ставлення вчи-теля/викладача до учня/студента, а саме: педагог повинен бачити в учневі/студентові партнера, розуміти його потреби та інтереси, упроваджува-ти індивідуальні методики навчання. Л. Шелюк зауважує, що демократизація навчання – це впро-вадження демократичних засад у спільну діяль-ність учителя та учнів на уроці. Вона докорінно змінює взаємостосунки між учителем та учнями, тобто змінює традиційну систему «суб’єкт – об’єк-тних» відносин на «суб’єкт – суб’єктні». За умови сформованості «суб’єкт – об’єктних» відносин у навчанні вчителеві відводиться роль активної діяльнісної одиниці цього процесу, а учневі – роль пасивного «споживача» знань. В умовах сформо-ваності «суб’єкт – суб’єктних» відносин учень ви-ступає в ролі замовника знань з усіма притаман-ними йому індивідуальними особливостями. «Суб’єкт – суб’єктні» відносини сприяють підви-щенню значущості і відповідальності учня за на-буття знань, умінь і навичок, тобто ставлять його у більш активну позицію; сприяють усвідомлен-ню кожним учнем себе як особистості, своєї соціа-льної ролі, свого місця в навчальному процесі, своїх функціональних обов’язків [16, 374]. Саме «суб’єктно-суб’єктна» співпраця сприяє реалізації тріадного підходу до реформування системи ви-щої освіти, у тому числі медичної, адже гуманно-гуманітарне демократичне навчання – основа Бо-лонської системи, відповідно до якої надаються освітні послуги в українських закладах вищої освіти.  Важливою складовою демократичної освіти є академічна свобода, яка полягає у гарантованій державою можливості членів академічної спільно-ти (науковців, викладачів, аспірантів, студентів) вільно обирати зміст, форми і методи своєї акаде-мічної діяльності. Н. Маслова зазначає, що «академічні свободи викладача – це міри можливої поведінки фахівця згідно зі своїм розумінням про-фесійних завдань і місії даної професії. Вони реалі-зуються викладачем у закладі чи установі, що здій-снює освітню діяльність або в межах індивідуаль-ної педагогічної роботи. Вони регулюються кон-ституційним, трудовим, освітнім законодавством, 
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а також міжнародно-правовими нормами і прин-ципами» [10, 648]. Уперше студентська академічна свобода була згадана в 1967 році Американською асоціацією викладачів університетів у Спільній заяві про пра-ва і свободи студентів. Сьогодні академічні свобо-ди є найважливішою передумовою реалізації гу-маністичної освітньої парадигми, що надає студе-нтам свободу вибору в процесі професійної підго-товки. Як справедливо відзначає Шрам, «розкриваючись у ціннісному й стимулюючому ставленні учня до власної освіти, її рівня та якос-ті, академічні свободи сприяють формуванню у них вмінь самостійно робити вибір, бачити кінце-вий результат цього вибору, визначати його зна-чення для професійної діяльності і нести за нього відповідальність» [17, 122]. Також ознакою демо-кратизації освіти є розширення форм навчання (денна, заочна, дистанційна, індивідуальний гра-фік, home-schooling, е-кабінети, е-курси, е-лекції,  е-консультації професорів, е-магістратура та ін.), що, на відміну від стандартної освіти, забезпечує варіативність навчального процесу. Отже, сьогод-ні у медичних ЗВО активно реалізують принцип демократизації освіти шляхом удосконалення методики викладання як спеціальних, так і суспі-льно-гуманітарних навчальних дисциплін, яка ґрунтується на партнерських засадах, а також че-рез дотримання академічної свободи викладачів і студентів та урізноманітнення форм навчання. Проблема гуманізації особливо актуальна в процесі підготовки медичних працівників, серед яких іноземні громадяни, що приїхали в Україну здобути професію лікаря. Гуманізація навчально-го процесу, учасниками якого є вітчизняні та іно-земні студенти, що представляють різні етноси, нації, культури, віросповідання, – одна з пріорите-тних передумов досягнення та реалізації навчаль-ної-виховної мети кожного медичного закладу вищої освіти. На думку Г. Васяновича, умовами гуманізації освіти є професійна спрямованість викладання гуманітарних предметів; наявність свободи в процесі навчання й учіння; зміна докт-рини підготовки викладача; створення соціально-культурного й освітнього середовища; змістова перебудова гуманітарної освіти; послідовність викладання освітнього курсу; справжня освіта в цілому має бути гуманітарною [2, 280-283]. У кон-тексті підготовки медичних фахівців В. Звягіна відзначає, що використання в навчанні суспільно-гуманітарних дисциплін прийомів філософської, культурологічної, креативної, соціологічної реф-лексії, урахування професійних особливостей сту-дентів-медиків, орієнтує їх на ідеальні цінності у свідомості для продукування моральних норм поведінки, відводячи головну роль у життєдіяль-

ності духовним цінностям [8, 134]. Основою гума-нітарних дисциплін є загальнолюдські духовні та моральні цінності, що пов’язані не лише із зовніш-німи потребами особистості, а й ґрунтуються на глибокому усвідомленні сенсу існування людини, розумінні взаємозв’язку минулого, теперішнього та майбутнього життя, бажанні самореалізувати-ся та самоствердитися і, звичайно, прагненні бути корисним для суспільства загалом та кожної лю-дини зокрема. Професія лікаря – одна з найбільш складних і соціально значущих професій, тому органічно поєднує в собі моральні принципи, ети-чні норми, спеціальні знання, культуру лікуваль-ної діяльності, які ґрунтуються на гуманному ста-вленні до пацієнта і його родичів. Засновник нау-кової медицини Гіппократ визначив професійний обов’язок лікаря: «Чесно й непорочно провадити-му своє життя й творитиму своє мистецтво… Кля-нуся …У який би дім я не зайшов, я ввійду туди для користі хворого, вільний від усього зловмис-ного…» («Клятва Гіппократа»). Як бачимо, особли-вості спеціальності лікаря, окреслені Гіппокра-том, побудовані на принципах гуманізму. Саме тому концептуальні засади медицини, що їх ви-значив Гіппократ, здобули визнання в багатьох країнах світу й упродовж століть є основою меди-чної етики (Етика Персіваля, 1703; Кодекс Амери-канської Медичної Асоціації, 1848; Женевська де-кларація, 1948; Присяга лікаря Радянського Сою-зу, 1971, Клятва лікаря України, 1991, тощо). Однією з навчальних дисциплін, що сприяє формуванню гуманної особистості лікаря, гумані-таризації та демократизації медичної освіти, є українська мова. Адже досконале володіння мо-вою забезпечує взаєморозуміння лікаря та пацієн-тав процесі спілкування, а кожне влучно сказане слово спеціаліста часто стає дієвим засобом ліку-вання людини. Підтвердженням нашого твер-дження є думка Л. Пиріг, який зазначає, що живе слово медика завжди матиме вагомий вплив і ні-коли не втратить своєї сили, незважаючи на робо-тизацію і технічний розвиток суспільства [12]. Гіппократ зазначав, що такі особисті якості, як привітність і ввічливість мають супроводжувати лікаря в його професійній діяльності, оскільки строгість створюватиме перешкоди в спілкуванні між лікарем і пацієнтом [4]. Отже, підґрунтям ефе-ктивної організації комунікативної діяльності лікаря є гуманізм, толерантність, співчуття і лю-бов до пацієнта, відповідальність перед ним і його рідними, уміння вислухати і підтримати, заспокої-ти й допомогти.  Особливо важливу функцію слова в комуніка-тивному акті «лікар – пацієнт» спостерігаємо в ситуації, коли лікар-іноземний громадянин прохо-дить медичну практику в українських лікувальних 
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установах, адже, окрім спеціальних знань, він по-винен засвоїти особливості мовних, культурних, ментальних, релігійних постулатів іншого народу і вправно, доречно, коректно, гуманно вибудувати стосунки з пацієнтом. Складність вищезазначено-го спілкування полягає в тому, що представники («лікар – пацієнт») різних етносів із певним побо-юванням сприймають один одного, оскільки за-здалегідь налаштовані на виникнення ймовірно-го непорозуміння через невміння подолати мов-ний та психологічний бар’єри. І саме в такій ситу-ації основну контактно-встановлювальну функ-цію покладено на лікаря, який, незважаючи на прогнозований комунікативно-професійний акт, бере до уваги можливі непередбачувані дії та реф-лексії пацієнта. Успіх ведення описаного діалогу, як бачимо, залежить від того, наскільки майбут-ній фахівець сприйняв, засвоїв і усвідомив зміст суспільно-гуманітарних дисциплін, що ввійшли до складу навчальних планів медичного ЗВО.  Гуманне ставлення лікаря до пацієнта – домі-нанта професійної діяльності медика, яку необхід-но розвивати шляхом гуманітаризації та демокра-тизації навчально-виховного процесу загалом і спеціальних, гуманітарних та суспільних дисцип-лін зокрема, оскільки основним завданням сучас-ної освіти, у тому числі медичної, є формування гуманістичного світогляду особистості, її профе-сійної майстерності, «виховання рефлексивно-мисленнєвої культури як форми організації свідо-мості професіонала» [9, 11.]. Вважаємо, що пріори-тетним завданням гуманізації, гуманітаризації та 

демократизації медичної освіти має бути форму-вання вмотивованого ставлення лікаря до пацієн-та як до найвищої цінності та усвідомлення меди-ком того, що збереження здоров’я і життя люди-ни – найважливіший професійної обов’язок усіх працівників охорони здоров’я. 
Висновки та перспективи подальших дос-

ліджень. Отже, гуманітаризована освіта – основ-ний засіб глобальної гуманізації суспільства, ме-тою якого розвиток особистості, що здатна креа-тивно мислити, прагне до самовдосконалення, визначає стратегію ведення професійної діяльно-сті, вміє адаптуватися до умов життя, має сформо-ваний світогляд, усвідомлює загальнолюдські морально-етичні цінності. Як бачимо, концепти «гуманізація освіти» і «гуманітаризація освіти» взаємопов’язані та взаємозалежні між собою, оскі-льки спрямовані на досягнення єдиної мети – фо-рмування особистості спеціаліста: гуманізація визначає теоретичні та методологічні шляхи під-готовки фахівця, гуманітаризація забезпечує реа-лізацію окреслених ідей цього процесу. Гуманіза-ція та гуманітаризація медичної вищої освіти пе-редбачають дотримання принципу демократиза-ції, в основі якого рівноправна співпраця виклада-ча і студента як ефективний спосіб досягнення основної навчально-виховної мети – становлення творчої та духовної особистості лікаря та його вміння надати якісну допомогу пацієнтові. Вважа-ємо, що перспективним аспектом дослідження порушеної проблеми є окреслення ціннісної сис-теми вищої медичної освіти в Україні. 
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Мария Цуркан. Роль языка в процессах гуманизации, гуманитаризации и демократизации 

высшего медицинского образования 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования гуманистического мировоззрения будущих 

врачей, в частности рассмотрены и проанализированы процессы гуманизации, гуманитаризации и де-
мократизации в медицинских учреждениях высшего образования и обращено внимание на роль языка 
как гуманитарного средства становления гуманной личности медика, способной к налаживанию меж-
личностных отношений «врач – пациент». Выяснено, что приоритетными составляющими гуманиза-
ции образования являются общечеловеческие ценности, среди которых жизнь, здоровье и достоинство 
человека, а также свобода и право на самоутверждение, самоопределение и самореализацию, независи-
мо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности.  

Ключевые  слова :  гуманизация; гуманитаризация; демократизация, иностранный студент, выс-
шее медицинское образование, языковая подготовка. 
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Maria Tsurkan. Role of language in processes of humanization, humanitarization and democratiza-
tion of higher medical education 

The article is dedicated to actual problem of formation of humanistic outlook of future doctors, in particular, 
process of humanization, humanitarization and democratization at medical institutions of higher education have 
been considered and analyzed and the attention has been paid on role of language as humanitarian means of 
formation of humane personality of a medic, which is able to adjust of interpersonal relations «a doctor – a pa-
tient». Professionally-communicative situation has been described in the investigation, members of which are 
foreign students and Ukrainian patients and qualities of doctors-foreigners – ability to empathize, goodwill, po-
liteness, sincere interest in patient-companion’s state. It has been found out, that common human values are pri-
ority components of humanization of education, among which are life, health and dignity of person, as well as 
freedom and right to affirmation, self-determination and self-realization, regardless of race, national, ethnic, reli-
gious and social affiliation. Formation of motivated attitude of a doctor to a patient as to the highest value must 
be priority task of humanization, humanitarization and democratization of medical education. Results of investi-
gations show that it is necessary to understand educational process as parity interaction of a teacher and a stu-
dent in the context of democratization of education, where teachers should perceive students as partners under-
stand their needs and interests, introduce individual methods of education. Mastering of Ukrainian language by 
foreign students promotes formation of humane personality of a doctor, humanization and democratization of 
medical education, providing mutual understanding of doctors and patients in the process of communication as 
an important factor of the process of treatment. Humanism, tolerance, compassion and love for patients, responsi-
bility to them and their relatives, ability to hear out and support, appease and help is foundation of efficient or-
ganization of communicative activity of a doctor. Humanized education – is main remedy for global humaniza-
tion of society, aim of which is development of personality, who is able to think creatively, strives for self-
improvement, defines strategy of conduction of professional activity, is able to adapt to life conditions, has formed 
outlook, realizes universal human moral-ethical values. 

Key  words :  humanization; humanitarization; democratization; foreign student; higher medical education; 
language preparation.   
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МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ 
АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  

У ПРОЦЕСІ СПІВАЦЬКОГО НАВЧАННЯ 
У статті висвітлена методика формування акмеологічної культури майбутніх учителів музики у 

процесі співацького навчання та її поетапне впровадження у відповідності до спонукально-
пізнавального, аналітично-ціннісного, орієнтувально-операційного, результативно-прогностичного 
етапів формувального експерименту. Охарактеризовані ефективні методи формування акмеологічної 
культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання (метод «мозкового штурму», ескіз-
ного вивчення хорових творів,побіжного ознайомлення з партитурою, «позиційної діяльності», наочного 
показу аналізу твору, спонтанного виступу, створення колективного поля, відеофіксації виконавських 
дій, самоаналізу, порівняння, зіставлення, моделювання проблемних ситуацій, практичного вправляння, 
планування репетицій, самоаналізу, створення художніх образів, варіантної розробки музичного мате-
ріалу), форми (диспути, активні діалоги, он-лайн дискусії, лекцій-концерти, презентацій, майстер-
класи), засоби співацького навчання (сучасні інформаційні технології, мобільні додатки, мультимедіа). 

Ключові  слова :  акмеологічна культура, майбутні учителі музики, співацьке навчання, методика 
формування. На сучасному етапі розвитку мистецької осві-ти перед вищою школою постає завдання здійс-нювати підготовку фахівців здатних до активної творчої діяльності, швидкої адаптації до часто змінюваних професійних вимог, постійного само-розвитку і самовдосконаленння. У даному кон-тексті актуалізується проблема фахової підготов-ки майбутніх учителів музики. Акме-орієнтована університетська підготов-ка майбутніх учителів музики забезпечує їх твор-чу самореалізацію у фаховій діяльності, спрямо-вує на досягнення вершин професіоналізму, спри-яє формуванню акмеологічної культури у процесі співацького навчання. Натомість, сьогодні існу-ють протиріччя між нагальними потребами прак-тики закладів вищої освіти в забезпеченні проце-су професіоналізації фахової підготовки майбут-ніх учителів музики і відсутністю акме-зорієнто-ваних методик. Аналіз наукових праць і монографій підтвер-джує пріоритетність акмеологічного підходу до фахової підготовки майбутніх педагогів, який дає методологічні орієнтири у забезпеченні професіо-налізаціїї даного процесу (О. Анісімов, О. Богда-льов, В. Вакуленко, А. Деркач, Н. Кузьміна, В. Михайловський, С. Пальчевський, А. Реан, А. Ситніков). У дослідженнях музично-педагогічної сфери (Е. Абдуллін, Л. Арчажникова, Г. Ципін) визначені теоретичні засади акмеологічного становлення вчителів музики. У працях А. Козир та В. Федори-шина обгрунтовано акмеологічні фактори підго-

товки студентів інститутів мистецтв до професій-ної діяльності, розроблено технологію формуван-ня акмеологічної спрямованості майбутніх викла-дачів мистецьких дисциплін. Аналіз зазначених праць свідчить про відсутність спеціальних мето-дик, спрямованих на формування акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання, що стало предметом нашо-го дослідження. Мета статті полягає у розкритті й обгрунту-ванні змісту методики формування акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання. В основу розробки експериментальної мето-дики були закладені теоретико-методологічні засади нашого дослідження, результати констату-вального експерименту, методичні розробки про-відних педагогів-практиків у сфері вокально-хорової діяльності (Анісімова О., Голика Г., Єржем-ського Г., Ємельянова В., Матвєєвої К., Морозо-ва В., Птиці К., Струве Г., Стулової Г.), наукові роз-відки з експериментально перевірених методик: формування вокально-педагогічної культури вчи-теля музики (Плеханової О.), готовності майбут-ніх учителів музики до фахового самовдоскона-лення на заняттях з постановки голосу (Толстової Н.), використання інноваційних техно-логій у підготовці майбутніх учителів музики до співацької діяльності (Сі Діофен). Експериментальна методика формування акмеологійної культури майбутніх учителів музи-ки в процесі співацького навчання в кінцевому 
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Чжан ЧУН  Методичний аспект формування акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання результаті мала на меті виробити у майбутніх фахівців готовність до переосмислення і подолан-ня життєвих та професійних моментів, ефектив-ного виходу з внутрішніх і зовнішніх конфліктних ситуацій, нестандартних завдань у практичній діяльності, що у сукупності сприяло забезпечен-ню особистісного та професійно-педагогічного саморозвитку. Впровадження методики здійснювалось у процес співацького навчання студентів 3–4 курсів спеціальності 025. «Музичне мистецтво» у відпо-відності до етапів проведення формувального експерименту, спрямованих на формування стру-ктурних компонентів досліджуваного феномену. Перший етап – спонукально-пізнавальний, був спрямований на формування мотиваційно-ціннісного компоненту акмеологічної культури майбутніх учителів музики, зокрема, пізнавально-го інтересу до співацької діяльності й ціннісного ставлення до вокально-хорового мистецтва і пра-гнення до самовдосконалення власної вокально-хорової діяльності. У цілому вся методика першо-го етапу спрямовувалась на формування мотива-ційної спрямованості студентів на досягнення успіху у співацькій діяльності. Експериментальна методика даного етапу впроваджувалась до зміс-ту дисциплін фахової підготовки «Акмеологія му-зичної освіти», «Хоровий клас», «Практикум робо-ти з хором». Формування пізнавального інтересу до співа-цької діяльності здійснювалось на заняттях «Хорового класу» шляхом добору цікавого різно-характерного репертуару. У процесі його вивчен-ня студенти долучалися до застосування на за-няттях сучасних інформаційних технологій, мобі-льних додатків, засобів мультимедіа, що значно активізувало роботу. Так для вивчення хорових партій використовувались музичні мобільні дода-тки: «Віртуальне фортепіано», «Камертон», «Мет-роном». З їх допомогою студенти мали можли-вість налаштуватись у відповідну тональність, співати свої партії у відповідності із заданим тем-пом. Акмеологічну спрямованість співацького на-вчання забезпечує ціннісне ставлення студентів до вокально-хорового мистецтва, формування якої забезпечувало проведення лекцій-концертів про видатних композиторів (Д. Бортнянського, А. Веделя, М. Березовського), диригентів (М. Ікон-ника, П. Муравського, А. Авдієвського, А. Кушніре-нка, та інших), хорові колективи (Заслужений ака-демічний український народний хор ансамблю України імені Г. Верьовки, «Думка», «Київ», «Орея»). Для висвітлення змісту застосовувались презентації, перегляд відео із виступами легенда-рних колективів. 

У розробці методики першого етапу ми керу-вались переконаннями, що майбутній учитель му-зики під час співацького навчання у закладах ви-щої освіти повинен не тільки оволодіти основами фахової діяльності, але й бути зорієнтованим сис-темою університетської підготовки на досягнення вершин професійної майстерності, досягнення свого акме-рівня. У цьому зв’язку, на заняттях з «Акмеології музичної освіти» студенти долучали-ся до спільного обговорення таких тем, як «Акмео-логічний розвитк особистості вчителя музики», «Акмеологічна спрямованість співацького навчан-ня студента», «Роть творчої складової в акмеологі-чному спрямуванні майбутніх учителів музики», тощо. Окрім традиціних методів навчання (бесіди, розповіді, опитування), в опрацюванні даної тема-тики набули ефективності інтерактивні та іннова-ціні методи мистецького навчання: дискусії, дис-пути, активного діалогу, «мозкового штурму», он-лайн дискусії, виконанням творчих завдань. Другий етап – аналітично-ціннісний, мав на меті сформувати когнітивно-розвивальний ком-понент акмеологічної культури майбутніх учите-лів музики, який характеризується ступенем якіс-ного набуття знань у сфері вокально-хорового мистецтва та їх ефективного використання у про-дуктивній діяльності з учнями. Формування мис-тецько-співацького тезаурусу здійснювалось ме-тодом ескізного вивчення хорових творів. За ви-значенням Г.Падалки, такий спосіб опрацювання музичного матеріалу «дає можливість ознайоми-тись із значною кількістю творів за незначний проміжок часу» [4, с.132]. Опанування даного ме-тоду забезпечує формування обізнаності майбут-нього вчителя музики у значному об’ємі вокально-хорових творів, здатності відбирати найбільш цінністні для подальшого співацького розвитку учнів. З цією ж метою був введений метод побіж-ного ознайомлення з партитурою. На цій основі розвивалась здатність студентів до оцінювання творів хорового мистецтва. У дано-му контексті студенти залучались до самостійної роботи – перегляду на «YouTube» хорових творів, які вивчаються у хоровому класі. У процесі групо-вої роботи на заняттях з хору був упроваджений метод «позиційної діяльності», так-званої позицій-ної критики. Студенти вчилися оцінювати хорові твори у виконанні різних хорових колективів з поції «автора», «виконавця», «музичного критика», «музичного режисера», тощо. Така форма оціню-вання забезпечувала зростання самостійності і критичності студентів, формуванні власної позиції в оцінюванні творів хорового мистецтва. Задля формування спроможності до оціню-вання творів хорового мистецтва застосовувася метод наочного показу анлізу твору [5, с. 109]. 
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Викладачі диригентсько-хорових дисциплін де-монстрували аналіз дитячої хорової пісні, який охоплював спектр ключових питань (аналіз текс-ту, жанрових і структурних особливостей твору, музично-теоретичний, вокально-хоровий і вико-навський аналіз). Спостереження за аналізом тво-ру дали можливість отримати інформацію стосов-но того, на що потрібно звертати увагу при розбо-рі твору для дітей, як використовувати дану інфо-рмацію при його інтерпретації та виконанні. На педагогічній практиці у школі, наближеної до умов майбутньої професійної самореалізації, створювались такі ситуації, коли студенти вико-нували дитячі пісні, де потрібно було створити інструментальний супровід. Такі завдання стали перевіркою здатності студентів до практичного використання набутих знань у роботі з учнями. На даному етапі набув ефективності метод спон-танного виступу. Студентам повідомлялось за-вдання про виконання одноголосної пісні за день до її демонстрації учням. Вони повинні були ви-вчити текст і мелодію пісні, гармонізувати її, ство-рити інструментальний супровід, продумати ви-конавський план. Спочатку такі завдання викли-кали значні занепокоєння студентів, водночас сприяли їх активізації, творчому розвитку, спря-муванню на самовдосконалення своєї виконавсь-кої діяльності. Третій – орієнтувально-операційний етап експериментальної методики спрямовувався на формування комунікативно-евристичного компо-ненту акмеологічної культури майбутніх учителів музики, що обумовлений мірою сформованості комунікативних умінь організації співацького середовища. На даному етапі особливої значимос-ті набули метод створення колективного поля і колективної творчості. Зокрема, на заняттях з практикуму роботи з хором студенти хору ство-рювали колективну інтерпретацію виконуваних творів. Кожен учасник хорового колективу долу-чався до обговорення художньої інтерпретації, пропонував свої творчі рішення. З метою перевір-ки спільної інтерпретації творів застосовувася метод аудіо- та відеофіксації [6], зміст якого поля-гав у наступному: на камеру записувались різні варіанти інтерпретації фрагментів творів. При спільному перегляді і обговоренні обирався кра-щий зразок. Пізніше записувалось виконання усього твору від початку до кінця. Після прослухо-вування, за необхідності удосконалення худож-нього виконання, вносились корективи. Така спі-льна творча співацька діяльність значно активізу-вала учаcників хорового колективу, об’єднала і мотивувала на удосконалення спільної виконав-ської діяльності. Створення в навчальній групі творчої атмосфери, стимулювання студентів до 

пошуку додаткової інформації, ціннісного став-лення до вокально-хорової діяльності, стало поту-жним імпульсом, що спонукало майбутніх учите-лів музики до самовдосконалення. З метою удосконалення методики роботи з хоровим колективом майбутні учителі музики долучались до оцінювання власної вокально-хорової роботи. Усі педагогічні методи даного етапу спрямовувались на формування стійкої сис-теми уявлень суб’єкта про самого себе. Власне на основі сформованої «Я»-концепції особистість вибудовує взаємовідносини із учаcниками во-кально-хорового колективу (ансамблю, хору). За визначенням Ма Чен «основу «Я»-концепції скла-дають уявлення про самого себе у теперішньому часі, ідеальне «Я» (яким суб’єкт повинен бути, орієнтуючись на усталені норми), динамічне «Я» (яким має намір стати в майбутньому)» [2, с. 76]. Лише при гармонічному співставленні «Я-ідеального», «Я-теперішнього» і «Я-майбутнього» можливий повноцінний розвиток професіоналіз-му особистості. У той же час, превалювання одно-го з компонентів гальмує професійний розвиток особистості. Успішність виконання вокально-хорової ді-яльності залежить від сформованості орієнту-вально-регулюючого образу, який виконує орієн-тувальну і програмувальну фукції. У цьому зв’яз-ку, вся подальша педагогічна робота спрямовува-лась на створення регулювального образу. На да-ному етапі формувального експерименту застосо-вувались ділові ігри, в яких студенти виступали у ролі хормейстера, диригента, співака хору, соліс-та, здійснювали аналіз кожної «ролі» у минулому, теперішньому, майбутньому (ідеальному). На цій основі визначали сильні і слабкі сторони своєї сьогоднішньої вокально-хорової діяльності. Для формування «Я»-концепції важливими є контакти із відомими особистостями, які визнача-ють уявлення індивіда про самого себе, що визна-чає ставлення до інших людей. Тільки особистість із позитивною «Я»-концепцією спроможна органі-зувати позитивні взаємини з іншими учасниками творчого колективу. Керуючись даними положен-нями, студенти долучались до перегляду майстер-класів, практикумів-семінарів, організованими зна-ними співаками, вчителями-методистами, керівни-ками дитячих і професійних хорових колективів. Задля формування адекватної самооцінки вокально-хорової роботи у процесі педагогічної практики студенти долучались до занять з дитя-чими хоровими колективами. Були впровадженні методи відеофіксації виконавських дій, самоана-лізу, порівняння, зіставлення. Метод відеофіксації виконавських дій полягав у тому, що студенти здійснювали їх відеозапис, перегляд і аналіз  
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за визначеним алгоритмом, фіксували недоліки своєї діяльності й шляхи їх подолання у майбут-ній співацькій діяльності [6, с.379]. Четвертий етап, результативно-прогностич-ний, був спрямований на формування творчо-проектувального компоненту акмеологічної куль-тури майбутніх учителів музики, який характери-зується ступенем фахової результативності щодо вокально-хорової роботи з учнями, окреслення її перспективного розвитку. Методика формування здатності до самореа-лізації у творчій співацькій діяльності впроваджу-валась на етапі проходження студентами педаго-гічної практики в школі. Управління вокально-хоровою діяльністю потребує сформованості у студентів вокальних навичок, фахових знань, ди-ригентської техніки, особливостей розвитку дитя-чих співацьких голосів. Усі знання і уміння майбут-ні вчителі музики реалізовували засобом створен-ня дитячих вокально-хорових колективів, невели-ких вокальних ансамблів. Студенти були поставле-ні у реальні умови професійної діяльності вчителя музики: вони повинні були самостійно створити хоровий колектив, підібрати репертуар, розроби-ти план репетиційної роботи і запланувати конце-ртний виступ. На даному етапі особливо дієвими стали: метод моделювання проблемних ситуацій, практичного вправляння, планування репетицій, самоаналізу, створення художніх образів, метод варіантної розробки музичного матеріалу. Формування спроможності до ефективного планування подальшого розвитку вокально-хорової роботи забезпечували проективні мето-

дики, спрямовані на самовдосконалення співаць-кої діяльності. Студенти залучались до розробки «Перспективної програми акмерозвитку у процесі співацького навчання». За визначенням В. Муц-махера, «розкриття перед майбутніми учителями музики великих можливостей і перспектив їх про-фесії стимулює бажання студентів оволодівати цією складною справою, посилює позитивну мо-тивацію навчальної діяльності і тим самим сприяє вихованню цілеспрямованості як особистісної якості» [3, с. 37]. Дієвим у формуванні спроможно-сті студентів до ефективного планування подаль-шого розвитку вокально-хорової роботи стало виконання завдань-проектів, які імітували на-вчальні ситуації, пов’язані із майбутньою вокаль-но-хоровою діяльністю учителя музики. У висновках необхідно зазначити, що най-більш ефективними методами, формами і засоба-ми формування акмеологічної культури майбут-ніх учителів музики у процесі співацького навчан-ня визначено метод «мозкового штурму», ескізно-го вивчення хорових творів,побіжного ознайом-лення з партитурою, «позиційної діяльності», на-очного показу аналізу твору, спонтанного висту-пу, створення колективного поля, відеофіксації виконавських дій, самоаналізу, порівняння, зіста-влення, моделювання проблемних ситуацій, прак-тичного вправляння, планування репетицій, само-аналізу, створення художніх образів, варіантної розробки музичного матеріалу, диспути, активні діалоги, он-лайн дискусії, лекцій-концерти, презе-нтацій, майстер-класи, сучасні інформаційні тех-нології, мобільні додатки, мультимедіа. 
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Чжан ЧУН  Методичний аспект формування акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання 
Чжан Чун. Методический аспект формирования акмеологической культуры будущих учите-

лей музыки в процессе певческого обучения 
В статье представлена методика формирования акмеологической культуры будущих учителей 

музыки в процессе певческого обучения и ее введение в соответствии с познавательным, аналитико-
ценностным, ориентировочно-операционным, результативно-прогностическим этапами формирующе-
го эксперимента. Обусловнеы ефективные методы формирования акмеологической культуры будущих 
учителей музыки в процессе певческого обучения (метод «мозгового штурма», эскизного изучения хоро-
вых произведений, побежного ознакомления с партитурой, «позиционной деятельности», наочного по-
каза анализа произведения, спонтанного выступения, создания коллективного поля, видеофиксации 
исполнительских действий, самоанализа, сравнения, моделирования проблемных ситуаций, практиче-
ского упражнения, планирования репетиций, самоанализа, создания художественных образов, вариант-
ной разработки музыкального материала), формы (диспуты, активные диалоги, ан-лайн-дискуссии, 
лекции-концерты, презентации, мастер-классы), средства певческого обучения (современные информа-
ционные технологии, мобильные приставки, мульмедиа). 

Ключевые  слова :  акмеологическая культура, будущие учителя музыки, певческое обучение, мето-
дика формирования. 

 
Zhang Chun. Methodological aspect of the formation of acmeological culture of future music teach-

ers in the process of singing training 
The article describes the method of formation of acmeological culture of future music teachers in the process 

of singing and its gradual introduction in accordance with the motivational, analytical, value, orientation, opera-
tive, resultant and prognostic stages of the forming experiment. Effective methods of formation of acmeological 
culture of future music teachers in the process of singing training are characterized (method of "brainstorming", 
sketchy study of choral works, cursory acquaintance with the score, "positional activity", visual demonstration of 
the work's analysis, spontaneous performance, creation of collective field performance). , introspection, compari-
son, comparison, modeling of problem situations, practical management, planning of rehearsals, introspection, 
creation of artistic images, variant development musical material), forms (debates, active dialogues, online dis-
cussions, lectures, concerts, presentations, workshops), means of singing training (modern information technolo-
gies, mobile applications, multimedia). Acme-oriented university training of future music teachers ensures their 
creative self-realization in professional activity, directs the achievement of the pinnacles of professionalism, pro-
motes the formation of acmeological culture in the process of singing training. Instead, today there are contradic-
tions between the urgent needs of higher education institutions' practice of securing the process of professional 
training of future music teachers and the lack of acme-oriented techniques. The experimental methodology of 
formation of acmeological culture of future music teachers in the process of singing training ultimately aimed to 
develop a future readiness for future professionals to rethink and overcome life and professional moments, effec-
tive exit from internal and external conflict situations, non-standard situations. promoted personal and profes-
sional and pedagogical self-development. The most effective methods, forms and means of forming the acmeologi-
cal culture of future music teachers in the process of singing training are determined the method of 
"brainstorming", sketchy study of choral works, cursory acquaintance with the score, "positional activity", visual 
demonstration of the work, spontaneous performance , video recording of performance actions, introspection, 
comparison, comparison, modeling of problem situations, practical management, planning of rehearsals, intro-
spection, creation of artistic images, variant development of musical material, debates, active dialogues, online 
discussions, lectures-concerts, presentations, workshops, modern information technologies, mobile applications, 
multimedia. 

Key  words :  acmeological culture, future music teachers, singing training, method of formation.  



247 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

Постановка проблеми. Використання сучас-них комп'ютерних технологій, технічних засобів контролю системно-структурного аналізу, цифро-вої відеоапаратури у тренувальному процесі під-готовки спортсменів з боротьби розглядаються удеяких працях [1,2,3,4].Однак існуючі літератур-ні данні ще не в повній мірі розкривають можли-вості використання під час тренувального проце-су цифрових комп'ютерних технологій. Тому дос-лідження проблеми підвищення якості аналізу техніки фізичних вправ спортсменів єдиноборців за допомогою сучасних цифрових фото і відео апа-ратури з подальшим біомеханічним просторово-тимчасовим комп'ютерним аналізом є невиріше-ною проблемою сучасної фізичної культури та спорту. 
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій.Педагогічні особливості використання інно-ваційних технологій біомеханікиуспортивно тре-нувальній підготовці є процесом, що постійно змі-нюється на принципі акумулювання нових даних світової практики й науково-технічного потенціа-лу[1,2,3,4].  Підвищення ефективності проведення біоме-ханічного аналізу техніки фізичних вправ на тре-нуваннях спортсменів єдиноборців та оволодіння сучасними педагогічними методиками застосу-вання комп'ютерних технологій сприяє підви-щенню професійного рівня на всіх етапах річного циклу[1,4].  Новітні комп'ютерні програми котрі за дани-ми координат, результатами відеозйомки, буду-

ють відео-циклограми техніки фізичних вправ з подальшим аналізом застосовуються в обмеже-них формах під час підготовка спортсменів до змагань. Але використовування програми для експрес аналізу техніки фізичних вправ, що до-зволяють проводити кінематичний аналіз фізич-них вправ більш поширені у спортивній практиці [4].  У тренувальному процесі спортсменів єдино-борцівзастосування комп'ютерних програм, для побудови систем координат, оцінки просторових, тимчасових і просторово-часових характеристик відеограм техніки фізичних вправі обробки відео матеріалу на комп'ютері за допомогою програм Virtual Dub, Microsoft Office Excel, CorelDraw, Protr-aktor-4 дозволяють обґрунтувати методичні під-ходи до використання інноваційних технологій біомеханіки[4].  
Постановка завдання. Педагогічне об-ґрунтуваннявикористання інноваційних техноло-гій біомеханіки у тренувальному процесі спорт-сменів єдиноборцівна прикладі кваліфікованих атлетів. 
Виклад основного матеріалу. Були апробо-вані і вивчені, для побудови циклограм техніки фізичних вправ наступні програми: Microsoft Offi-ce Excel, Microsoft Office Word, CorelDraw, Virtual Dub. В результаті досліджень побудовані оптима-льні варіанти відеоціклограмм техніки фізичних вправ і визначення їх в системі координат. Вста-новлено, що найбільш успішною для цієї мети є програма Microsoft Office Excel (Рис.1) 
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІОМЕХАНІКИ  
У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СПОРТСМЕНІВ  

ЄДИНОБОРЦІВ 
У статті обґрунтовано педагогічні особливості використання інноваційних технологій біомеханіки 

у тренувальному процесі спортсменів єдиноборціввищих навчальних закладів з метою покращення побу-
дови тренувального процесу, розкриття кращого потенціалу спортсменів. Наводяться новітні комп'ю-
терні програми котрі за даними координат, результатами відеозйомки, будують відео-циклограми 
техніки фізичних вправ з подальшим аналізом. В результаті застосування даних методик використан-
ня комп'ютерних технологій дозволяє підвищити ефективність провидіння біомеханічного системно-
структурного аналізу техніки фізичних вправ, що в свою чергу екстраполюють техніку і фізичні якості 
спортсмена. 

Ключові  слова :  інноваційні технології, єдиноборство, біомеханіка, тренувальний процес. 
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Рис.1 Відеограма техніки стрибка в довжину єдиноборця (побудована в Microsoft Office Excel) Завдяки використанню програми CorelDraw ми отримуємо кінцевий вигляд відеоциклогамми (Рис.2) 

Рис.2 Відеоциклогамма техніки стрибка в до-вжину єдиноборця (побудована в CorelDraw). Хід практичної роботи на комп'ютері при побудові ВЦГ стрибка в довжину.  Побудування діаграми в таблиці Excel: 1. Включаємо комп'ютер; 2. Запускаємо програму Microsoft Excel: Пуск> Всі програми> Microsoft Office> Microsoft Office Excel; 3. Вводимо координати всіх значень частин тіла 4 кадрів.     Sx – (G, b1, a1, r1, m1, F1, S1, P1, d1)     Sy – (G, b2, a2, r2, m2, F2, S2, P2, d2)      У терміні №1 все значення Х, а в №2 зна-чення У. 1. Побудова діаграми: Утримуючи л.к.м. виді-ляємо всі введені дані по Х та У, потім виконуємо дію Вставка> Діаграма> Майстер діаграм> Тип діаграм> Точена> Готово. 2. Виставляємо шкалу осі У: наводимо курсор на шкалу і виконуємо подвійний клік л.к.м., отри-мали діалогове вікно де Формат осі> Шкала> Міні-мальне значення (-20)> Максимальне значення (160)> Ціна основного поділу (20) > OK. 3. Виставляємо шкалу осі Х: наводимо курсор на шкалу і виконуємо подвійний клік л.к.м., отри-

мали діалогове вікно де Формат осі> Шкала> Міні-мальне значення (-20)> Максимальне значення (340)> Ціна основного поділу (20) > OK.      Отримали точки тіла 4 кадрів. Обводимо голову кругом: виділяємо точку голови л.к.м. отримали Формат елемента даних> Вид> Тип маркера> Коло> розмір 20ПТ> ОК. 5. Для того щоб з'єднати точки частин тіла b1 і a1 виділяємо їх натисканням л.к.м. і натискаємо пр.к.м. отримавши Формат елемента даних> тип ліній звичайний> ОК. 6. Виконуємо послідовне з'єднання всіх час-тин тіла для всіх 4 кадрів b1> a1> r1та F1> S1> P1> d1; b2> a2> r2та F2> S2> P2> d2. Після виконання всіх дій отримуємо ВЦГ як на Рис.1 З'єднання між собою плечей, стегон, схемати-чне зображення шиї та хребта. 1. Запускаємо програму CorelDRAW: знаходи-мо на робочому столі ярлик CorelDRAW і запускає-мо програму подвійним натиском л.к.м. 2. Для того щоб вставити діаграму з таблиці Excel в програму CorelDRAW необхідно навести курсор на діаграму натиснути пр.к.м. і вибрати копіювати, потім відкрити пограму CorelDRAW натиснути пр.к.м. і вибрати вклеїти. 3. З лівого боку на вертикальній панелі знахо-димо автомалювання або натискаємо «S». Після чого наводимо курсор на точку правого плеча і затиснув л.к.м. пересуваємо курсор до лівого пле-ча. Теж саме робимо з стегнами, потім від голови до середини лінії яка з'єднує плечі, а від туди до середини лінії яка з'єднує стегна. Отримавши всі лінії на всіх 4 кадрах наводимо курсор на саму верхню ікону в лівій панелі, отримуємо звичай-ний курсор (покажчик). 4. Наводимо курсор на лінію яка з'єднує стег-на і виділяємо її, потім в правому нижньому кутку знаходимо колір контуру виконуємо подвійний клік л.к.м. Колір> червоний> ширина> 0,353мм> OK. Наводимо курсор на лінію яка з'єднує плечі і виділяємо її, потім в правому нижньому кутку знаходимо колір контуру виконуємо подвійний клік л.к.м. Колір> червоний> ширина> 0,353мм> OK. Дана дія виконуємо на всіх 4 кадрах. 5. Наводимо курсор на лінію яка з'єднує шию з плечима і виділяємо її, потім в правому нижньо-му кутку знаходимо колір контуру виконуємо по-двійний клік л.к.м. Колір> червоний> ширина> 0,353мм> Персоналізація> пунктир> OK. Наводи-мо курсор на лінію яка є умовним хребтом і виді-ляємо її, потім в правому нижньому кутку знахо-димо колір контуру виконуємо подвійний клік л.к.м. Колір> червоний> ширина> 0,353мм> Пер-соналізація> пунктир> OK. Дана дія виконуємо на всіх 4 кадрах. 
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Після виконання всіх дій ми отримуємо ВЦГ як на Рис.2 
Висновки і перспективи досліджень. 1. В результаті досліджень ми змогли побудувати комп'ютерну відео-циклограму техніки стрибка в довжину з місця для аналізу їх просторових, тим-часових і просторово-часових характеристик, що дозволило нам найбільш ефективно аналізувати техніку рухівспортсмена єдиноборця. 

2. В результаті застосування даних методик використання комп'ютерних технологій дозволяє підвищити ефективність провидіння біомеханіч-ного системно-структурного аналізу техніки фізи-чних вправ, що в свою чергу екстраполюють тех-ніку і фізичні якості спортсмена єдиноборця. Подальші дослідження планується спрямува-ти на вивчення технологій біомеханіки з викорис-танням тренажера «Сoncept-2 Dyno» у тренуваль-ному процесі спортсменів єдиноборців. 
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Александр Чумаченко, Александр Козубенко. Педагогические особенности использования 

инновационных технологий биомеханики в тренировочном процессе спортсменов единоборцев 
В статье обоснованы педагогические особенности использования инновационных технологий био-

механики в тренировочном процессе спортсменов борцов высших учебных заведений с целью улучшения 
построения тренировочного процесса, раскрытие лучшего потенциала спортсменов. Приводятся но-
вейшие компьютерные программы, которые по данным координат, результатами видеосъемки, стро-
ят видео-циклограммы техники физических упражнений с последующим анализом. В результате при-
менения данных методик использования компьютерных технологий позволяет повысить эффектив-
ность провидение биомеханического системно-структурного анализа техники физических упражнений, 
в свою очередь экстраполируют технику и физические качества спортсмена. 

Ключевые  слова :  инновационные технологии, биомеханика, единоборство, тренировочный про-
цесс. 

 
Alexander Chumachenko, Alexander Kozubenko. Pedagogical features of the use of innovative bio-

mechanics technologies in the training process of martial arts athletes 
Victoria of the current computer technologies, technical concerns for the control of system-structural analy-

sis, digital video equipment for the training process of training the athletes to look at in the right hands [1,2,3,4]. 
However, it’s not possible to give you more information about the process of digital computer technology. The 
sportsmen are entitled to an additional analysis of the technical technology for those who have a need for the help 
of the hottest digital photos and video equipment, which has the largest amount of time and room for them. 
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Олександр ЧУМАЧЕНКО, Олександр КОЗУБЕНКО · Педагогічні особливості використання  інноваційних технологій  біомеханіки у тренувальному процесі спортсменів єдиноборців 
Pedagogical peculiarities of the victorious and innovative technologies in sports and training in the process, 

which are constantly based on the principles of the new good practice of the 1.2 technical and 1.2 potential tech-
nology. 

The primary effectiveness of conducting a biomechanical analysis of the physical technology is right for train-
ing athletes and athletes with the most advanced pedagogical methods of computer technology, 4 complete cycles. 

New computer programs for the coordinates, results of video recording, video recording and cyclograms of 
the physical technology are entitled to be sealed in a blanked form in an oblique form for the training hour before 
training the athlete. Alya vikoristovuvannya programs for express analysis of physical technology right to permit 
to conduct a kinematic analysis of physical right more widely in sports practice [4]. 

At a trenuvial process, sportsmen are trying to capture computer programs, for encouraging coordinate sys-
tems, estimating spacious, hourly and hourly characteristics, video of the physical technology is available for proc-
essing the video to the computer program, Microsoft Office, Excel -4 allow you to complete a methodical approach 
to the city of innovation technology 

Pedagogical education and technology of innovative technologies in the process of training athletes in the 
application of professional athletes. 

Bully tested and vivchenі, to stimulate the cyclogram of technical technology right offensive programs: Micro-
soft Office Excel, Microsoft Office Word, CorelDraw, Virtual Dub. As a result, the optimal variant of visualization of 
the technology of the physical is triggered and the value is determined in the coordinate system. Installed, which is 
most successful for the Microsoft Office Excel program 

As a result, we could have encouraged the computer to receive a video cyclogram of the technology in order 
to analyze both spacious, hourly and hourly characteristics, which allowed us to find out more effective sports 
technology. 

As a result of these methods, we have gained access to computer technology, allowing us to efficiently provide 
a more systematic and structural analysis of the technology of the physical, which allows them to use the techni-
cal and technical methods. 

Subsequent plans to plan directly on the vivchenny technology biomechanics from the trainer of the “Concept-2 
Dyno” simulator at the trenuval process of the athlete єdinoborsov. 

Key  words :  innovative technologies, biomechanics, martial arts, training process.  
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Актуальність:Модернізація освітньої галузі на засадахрозвитку суб’єктності й актуалізації твор-чого потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу обумовлює значний інтерес педагогів практиків і теоретиків до коучінгу як новітнього феномена психолого-педагогічної дій-сності. Стрімкий розвиток коучінгу за останні 20-30 років вивів його на другу позицію в ряду про-фесій, що найшвидше розвиваються. Це є відобра-женням сучасних тенденцій збагачення трудово-го капіталу за рахунок активізації людського по-тенціалу. Отримані в бізнес-проектах результати використання коучінгу є просто вражаючими, адже вони спонукають до прояву безмежного людського потенціалу і спрямування його в конс-труктивне русло на розвиток організації, на дося-гнення освітніх цілей. 
Огляд останніх досліджень:Теоретичні ос-нови коучінгу як інструменту розвитку особисто-сті шляхом актуалізації її творчого потенціалу ґрунтовно викладено в працях його засновників Г.Голві, Дж.Леонарда, Дж.Уітмора та сучасних дос-лідників М.Ландсберг, В.Максімов, Т.Нікітіна, М.Шаталіна, О. Нежинська, В.Тименко, В.Сидо-ренко та ін. Практичні аспекти використання коу-чінгу в різних сферах людської життєдіяльності представлені в численних працях сучасних вче-них, особливе місце серед яких займають дослі-дження педагогічного коучінгу (Ю.Колесніченко, О.Красовська, Т.Чернова, В. Сидоренко та ін.) та специфіки його застосування в роботі з людьми різних вікових груп: з учнями, студентами, дорос-лими. Пропри значний науковий доробок, присвя-чений вивченню різноманітних аспектів викорис-

тання коучінгу в професійній освіті, питання його цілеспрямованого впровадження в педагогічних ВНЗ не набуло достатнього висвітлення. Тому 
метою нашої роботи стало виявлення основних-можливостей і особливостей використання коучі-нгу у вищій освіті та виділення провідних напря-мків і векторів впровадження коучінг-технології в практику професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Виклад основного матеріалу: Щороку коу-чінг набуває все більшого поширення в різних сферах людської діяльності: від бізнесу і керівни-цтва підприємствами до освіти і, навіть, туризму. Коучінг в Україні – явище досить молоде і пред-ставлене переважно в компаніях, що мають вихід на іноземний ринок. Часто коучінг плутають із бізнес- та психологічним консультуванням, хоча це самостійний напрямок і в управлінні, і в консу-льтуванні, і в освіті. За визначенням Міжнародної Федерації Коу-чінгу в основі коучінгу лежить партнерство з кліє-нтом у процесі розумового та креативного мис-лення, що надихає клієнта максимізувати свій особистий та професійний потенціал. Цей процес співпраці ґрунтується на взаєморозумінні коуча та співробітника, який готовий розвивати свій потенціал для досягнення особистих і корпорати-вний цілей. Дж. Уітмор, розглядаючи коучінг як метод управління персоналом, що покликаний розкрити потенціал особистості з метою підви-щення його ефективності, підкреслює, що він ба-зується на внутрішній силі лідера. Тому, як ствер-джує Т.Голві, коучінг є мистецтвом створення – за допомогою бесіди та поведінки – середовища, що полегшує рух людини до означеної мети так, щоб 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОУЧІНГУ 
В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

В статті розглянуто особливості використання коучінгу у вищій освіті та виділено провідні на-
прямки і вектори впровадження коучінг-технології в практику професійно-педагогічної підготовки май-
бутніх учителів початкових класів. Організуючий вектор впровадження коучінгу в професійно-
педагогічній освіті (що реалізується в єдності Кураторського, Викладацького, Фахового та Наукового 
напрямків) сприяє підвищенню якості професійної освіти майбутніх учителів початкових класів за ра-
хунок організуючих впливів на розвиток і реалізацію коучінгових компетентностей вузівських виклада-
чів. Стимулюючий вектор має забезпечити необхідну актуалізацію пізнавальних і самоактуалізуючих 
потреб у студентів, щоб створити базу для ефективного застосування коучінг-технологій. 

Ключові  слова :  коучінг, впровадження коучінгу, вектор впровадження, напрямок впровадження, 
куратор, наставник. 
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цей рух приносив задоволення [1, 194]. Роблячи ставку на розкриття індивідуальних особливос-тей кожної людини, Т.Голві підкреслює, що коу-чинг спрямований не на консультування, надання відповіді на ті чи інші життєві питання, а допома-гає розкрити свій потенціал, свої здібності й мож-ливості, знайти в собі резерви та сили розв’язати проблему, що дає можливість працювати та жити із задоволенням. Дж. Уітмор зазначає, що коучінг як вплив, основною і постійною метою якого є формування впевненості в собі незалежно від змі-сту конкретного завдання [7,25], допомагає люди-ні розкрити свою самомотивацію, приховані тала-нти і ресурси, стимулює до креативності та ініціа-тиви. В колективній роботі використовується ко-рпоративний коучінг, що за визначенням Міжна-родної Федерації Коучінгу, є процесом розвитку навичок, інструментів, знань і можливостей інди-відуумів і команд, спрямований на підвищення продуктивності, ефективності, на розвиток твор-чого підходу до вирішення завдань. Безсумнівни-ми результатами коучінгу, на думку його заснов-ників і дослідників, є підвищення продуктивності діяльності кожної людини і групи в цілому, покра-щення взаємовідносин у групі, здатність швидко й ефективно реагувати в критичних ситуаціях, гнучкість і адаптивність до змін [4, 34] . Нині коучінг розглядається як вид психолого-управлінського консультування, як метод навчан-ня працівників, як сучасна технологія підвищення ефективності навчального процесу,як сучасна інтерактивна технологія в освіті, нова технологія в професійній освіті. Загально визнаною є ідея важливості використання коучінгу у професійній освіті і особливо в системі підготовки вчителів, чия діяльність по своїй природі є найбільш близь-кою до коучінгової. Не виключенням є і професій-на підготовка учителів початкових класів, яка в системі сучасних освітніх орієнтирів має бути сут-тєво насичена інтерактивними технологіями на-вчання, провідною серед яких в системі професій-ної освіти є, звичайно ж, коучінг-технологія. Її впровадження в практику сучасної підготовки учителів початкової ланки освіти потребує дета-льного осмислення для вироблення пріоритетних шляхів використання коучінгу як потужного ін-струменту особистісного і професійного зростан-ня усіх субʼєктів навчально-виховної взаємодії.  У численних дослідженнях сучасних вчених виявляються різноманітні особливості викорис-тання коучінгу в педагогічному процесі ВНЗ на заняттях мовного циклу (М.Жовнір) для викла-дання юридичних дисциплін (Л.Рябовол, В.Гриценко, О.Сокуренко) та ін., для розвитку емо-ційної компетентності (Д.Ненашев), самоосвітньої компетентності (Н.Горук) професійної компетент-

ності вчителів (О.Нежинська, В.Тименко) та ін., в яких охарактеризовано «особливості застосуван-ня технології коучінгу у вищій школі у процесі викладання навчальних дисциплін на практичних і семінарських заняттях, для виконання науково-дослідних завдань, курсових і дипломних робіт з метою стимулювання самостійного пізнавального пошуку, прийняття рішень, розвитку відповідаль-ності, впевненості у власних можливостях» [8]. Цікавими є здійснені В.Сидоренко дослідження педагогічного коучінгу як «інноваційної техноло-гії науково-методичного супроводу, яка сприяє підвищенню якості підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти, формуванню у них педагогічної дії нової якості, здатності неперервно навчатися про-тягом усього життя» [6] Коучінг як дуже багатогранний феномен су-часної психолого-педагогічної науки і практики має величезний потенціал для підвищення ефек-тивності навчально-виховного процесу в усіх лан-ках освіти на засадах розвитку субʼєктності й ак-тивізації творчого потенціалу усіх учасників осві-тньої взаємодії. Для забезпечення повноти реалі-зації коучінгу в професійно-педагогічній освіті, на нашу думку, мало визнавати його значущість і усвідомлювати специфіку його інструментарію, варто здійснювати продумані дії в напрямку його цілеспрямованого впровадження. У багатьох ви-кладачів простежується значний пізнавальний інтерес до цього нового, але дуже перспективного явища під назвою «коучінг», але коучингових компетентностей ще, на жаль, не сформовано. Цьому треба приділяти окрему увагу і дії по впро-вадженню коучінг-технології в практику вузівсь-кого викладання мають іти не лише від кожного окремого викладача, а й реалізовуватись в ціліс-ній, організованій і керованій зверху системі впровадження коучінгу в професійно-педагогічну освіту. Керівникам вищих навчальних закладів і гарантам профілюючих спеціальностей варто все-рйоз замислитись над ефективним впроваджен-ням коучінгу в практику професійної освіти, для чого потрібно здійснювати певні організуючі і стимулюючі впливи на викладачів і студентів. 
Організуючий вектор коучінг-впровадження, на нашу думку, має охоплювати різні напрямки використання коучінгу в професійній освіті (перш за все, це кураторський, викладацький, фаховий та науковий), щоб забезпечити цілісне, а не фраг-ментарне застосування коучінг-технологій для реалізації завдань професійної освіти й підвищен-ня її якості. 
Кураторський напрямок впровадження спря-мовується на забезпечення використання потен-ціалу й інструментарію коучінгу для сприяння 
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індивідуальному становленню кожного студента в професії (через побудову індивідуальної освіт-ньої траєкторії, вибору тактики і стратегії особис-тісного і професійного зростання та ін.). За умови задіяння професійного Коуча для індивідуальної і колективної роботи зі студентами, реалізація пи-тань професійного становлення і розвитку мала б значно вищу ефективність, ніж без нього. Проте залучення дорогих спеціалістів коучів-професіоналів є невиправданою розкішшю, яку навряд чи вчинить будь-який свідомий керівник. В умовах наявних у ВНЗ трудових ресурсів і функ-ціональних обовʼязків працівників, найперше ці коучінгові функції сприяння професійному само-визначенню і зростанню студентів логічно було б покласти на кураторів академічних груп, поперед-ньо забезпечивши їм належне ознайомлення з особливостями коучінгу як технології професій-ного навчання і розвитку. Це можна зробити в межах підвищення кваліфікації кураторів в формі проходження спецкурсу з відповідним контролем сформованих коучінгових компетенцій (і профе-сійним відбором на «почесну посаду» куратора). Доречним було б і зменшення загального навча-льного навантаження кураторів академічних груп для вивільнення часу на реалізацію додатково покладених коучінгових функцій. Варто офіційно збільшити норматив відведеного часу на здійс-нення кураторських функцій в форматі колектив-ної та індивідуальної роботи зі студентами для реалізації як уже відомих (і затверджених у бага-тьох вузівських положеннях про кураторів груп), так і для нових коучінгових функцій (коуч-сприяння індивідуальному професійному розвит-ку кожного студента групи).  Тобто, можливо усі загально-кураторські і коучінгові функції покласти на одну особу – кура-тора групи, вивільнивши його від надмірного за-гального навантаження, а можна іти шляхом роз-ведення цих функцій та задіяння усіх викладачів до реалізації коучінгових функцій в індивідуаль-ному режимі взаємодії зі студентами – майбутні-ми учителями.  Таким чином, інший варіант підходу до вирі-шення цього питання і реалізації індивідуального коучінгового підходу до усіх студентів, що навча-ються, полягає у відокремленні функцій куратор-ства та індивідуального наставництва. Тоді кура-
тор діє в межах чинних повноважень, якісно зба-гачуючи свою діяльність коучінг-підходом, коучи-нговим стилем взаємодії зі студентами, забезпе-чуючи їхнє професійне становлення й зростання в студентському колективі, розвиток студентсько-го самоврядування та ін. Разом з тим, коучінгові функції покладаються на індивідуальних настав-
ників, що обираються самими студентами з ураху-

ванням їхніх індивідуальних уподобань та людсь-кої співзвучності. Наставник може працювати в коучінг-режимі, наприклад, не більше як з п’ятьма студентами на рік впродовж усього року, турбую-чись про їхнє особистісне і професійне зростання за час вузівського навчання. Це стимулювало б розвиток у ВНЗ інституту професійного на-
ставництва.Наставником може стати будь-який викладач, який також пройшов відповідну курсо-ву коучінг-підготовку і підтвердив сформованість коучінгових компетенції.  

Викладацький напрямок впровадження коу-чінгу в професійно-педагогічній освіті полягає в активному використанні коучінгу як інтерактив-ної технології, що сприяє розкриттю внутрішньо-го потенціалу студентів, підвищенню якості на-вчання у ВНЗ за рахунок розвитку суб’єктності студентів та налагодженню партнерської взаємо-дії з викладачами як із старшими колегами. Застосування ідей педагогічного коучингу, як зазначає В.Сидоренко, «означає поступовий пере-хід від традиційних аудиторних занять до тренін-ґової, індивідуальної, проектної, дистанційної форм роботи. Основними видами занять при реа-лізації технології є тренінґи, тематичні дискусії, «круглі столи», консультації, дистанційне кон-сультування тощо. Тобто основою методології та інструментарію коучингу виступає інтерактивне спілкування, дискусія (питання-відповідь, Q&A), партнерські (рівноправні, фасилітативні) взаємо-відносини викладача-коуча і педагога.» [6, 19]. Впровадження технології коучінгу у ВНЗ «можливе під час викладання різних дисциплін на практичних, семінарських заняттях, для виконан-ня науково-дослідних завдань, курсових, диплом-них, магістерських праць із метою стимулювання творчого пізнавального пошуку, прийняття рі-шень, розвитку незалежності, рішучості та відпо-відальності студента» – підкреслює М.Жовнір [2,92]. Особлива увага використанню коучінг-технології має бути приділена в ході викладання предметів психолого-педагогічного циклу Адже, наприклад, психологія має не лише знайомити сту-дентів з психологічними явищами і феноменами, а безпосередньо забезпечувати самопізнання і само-розвиток майбутніх учителів в ході вивчення психо-логії. В сучасній тематиці курсів психології і педаго-гіки гідним чином має бути представлений і коу-чінг, розкрито його психологічну сутність, інструме-нтарій та особливості педагогічного використання. Найбільший потенціал реалізації коучінг-підходу в професійній освіті мають такі особистісно орієнто-вані курси, як «Основи педагогічної творчості», «Основи педагогічної майстерності» «Основи про-фесійно-педагогічного самовдосконалення» та ін., 
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Тетяна ШЕСТАКОВА  Особливості впровадження коучінгу в підготовці вчителів початкових класів в яких студент – майбутній педагог розвивається як суб’єкт професійної діяльності, розвиваючи власні професійно значущі якості, формуючи на-вички педагогічної взаємодії. І від зразка педаго-гічного спілкування, заданого викладачем, багато в чому формується орієнтир педагогічної взаємо-дії у майбутнього вчителя початкових класів. Оновлення змісту потребують і фахові методики навчання у початкових школі, в яких має бути представлений сучасний досвід педагогічного осмислення феномена коучінгу та способи запро-вадження коучінгу у навчально-виховній взаємо-дії з дітьми молодшого шкільного віку. 
Фаховий напрямок впровадження коучінгу передбачає ознайомлення студентів з сутністю і специфікою використання коучінгу в роботі вчи-теля початкових класів, як в роботі з дітьми, так і у взаємодії з їхніми батьками, а також у спільній діяльності з колегами-учителями та з самим со-бою з питань особистісно-професійного зростан-ня(як селф-коучінг). Для висвітлення усіх цих пи-тань мало оновлення змісту фахових методик, потрібен цілий комплексний спецкурс «Коучінг в діяльності вчителя початкових класів». Таким чином, коучінг має набути статусу окремого на-

прямку професійно-педагогічної освіти в циклі психолого-педагогічних дисциплін. Досвід створення таких спецкурсів, що висві-тлюють специфіку використання коучінгу в різ-них сферах професійної реалізації вже є і нині ак-тивно розвивається. Це і курс «Коучінг та настав-ництво у підприємницькій діяльності» (В.Павлов, О.Кушнірук) і спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядип-ломної педагогічної освіти «Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти» (О.Не-жинська, В.Тименко) та ін.. 
Науковий напрямок впровадження коучінгу в професійно-педагогічну освіту полягає в залученні коучінг-технологій для керівництва і сприяння підвищенню ефективності студентської науково-пошукової діяльності і дослідництва. Існує досвід групового PhD коучінгу для науковців, що являє собою змішаний формат консультування здобува-чів та аспірантів, спрямований на отримання но-вих знань, мотивації, підтримки, а також покроко-вого просування у напряміпідготовки та захисту дисертаціїшляхом залучення досвіду PhD коуча, колективного розуму та актуалізації власного по-тенціалу кожного учасника групи. Цей досвід PhD коучінгу для аспірантів можна активно використо-вувати і для покращення роботи над курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами сту-дентів – майбутніх педагогів початкових класів. В цілому, представлені вище чотири напрям-

ки об’єднуються в цілісний Організуючий вектор 

впровадження коучінгу в практику професійно-педагогічної освіти майбутніх учителів початко-вих класів, який за рахунок спеціальних організу-ючих впливів, перш за все, на професорсько-викладацький склад ВНЗ, досягає ефективного задіяння коуч-технологій для професійного ста-новлення й особистісно-професійного зростання студентів. Разом з тим, окрім якісної реалізації організу-ючого вектору для ефективного впровадження коуч-технології в практику професійно-педагогічної освіти необхідно пам’ятати про дуже суттєву особливість коучінгу: його залежність від наявного рівня суб’єктності студентів, адже без початкового бажання студенів навчатись, без їх-нього устремління до професійного зростання і відповідального ставлення до власної професій-ної освіти ніякий коуч не допоможе. Хоча викори-стання коуч-технологій в практиці навчально-виховного процесу може суттєво сприяти станов-ленню студентів – майбутніх учителів як суб’єктів навчальної діяльності, професійного розвитку і життя взагалі. Протевеликою проблемою викори-стання коуч-технологій є те, що насправді коуч може допомогти не усім людям, а лише тим, які справді бажають досягти реальних змін у своєму житті чи розвиткові. А таких людей, які знають: чого хочуть, свідомо ставлять певні цілі і праг-нуть їх досягнення, статистично – близько 15%, а готових вийти із зони комфорту заради досягнен-ня бажаних змін – і того менше: всього 3%. Тільки для цих людей коуч-технологія може бути ефек-тивною, бо вона спирається на самостійність, сві-домість і відповідальність людей, тобто на розви-неність їхньої суб’єктності.  Коучінг не навчає, він допомагає навчатись, але якщо не актуалізованою залишається потреба студентів у навчанні, у пізнанні, у професійному зростанні (що відносяться до вищих потреб люди-ни), то даремними будуть усі наші коуч-старання. І тут має бути дуже тонкий, психологічно-вива-жений стимулюючий вплив на мотивацію навчан-ня студентів. Дана умова ефективності викорис-тання коучінгу в освіті обумовлює необхідність другого вектора впровадження коучінга в профе-сійній освіті – Стимулюючого, який має забезпе-чити зростання рівня субʼєктності студентів для адекватного сприйняття коуч-технологій.  Тому у впровадженні коучінг-технології необ-хідно рухатись з двох сторін: з однієї – підвищува-ти коучінгові компетенції викладацького складу ВНЗ й збагачувати коучінговими тенденціями зміст професійної освіти (організуючий вектор), а з іншої – всіляко забезпечувати зростання бажан-ня якісно учитись у самих студентів (стиму-люючий вектор). 
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Висновки: Для ефективного впровадження коучінгу в практику професійно-педагогічної освіти необхідно здійснювати певні організуючі і стимулюючі впливи на викладачів і студентів, що умовно окреслені нами в Організуючий і Стиму-люючий вектори коучінг-впровадження.  
Організуючий вектор впровадження коучінгу в професійно-педагогічній освіті (в єдності описа-них вище чотирьох напрямків) сприяє підвищен-ню якості професійної освіти майбутніх учителів початкових класів за рахунок розвитку коучінго-вих компетентностей вузівських викладачів (внаслідок «озброєння» професорсько-викла-дацького складу ВНЗ коуч-інструментарієм). В той же час, Стимулюючий вектор має забезпечити необхідну актуалізацію пізнавальних і самоактуа-лізуючих потреб у студентів, щоб створити базу для ефективного застосування коуч-технологій. У складі Організуючого вектора впроваджен-ня коучінгу в системі професійної освіти майбут-ніх учителів початкових класів можна виділити чотири основні напрямки: Кураторський, Викла-дацький, Фаховий та Науковий.  
Кураторський напрямок відповідає за побу-дову студентом індивідуальної освітньої траєкто-рії професійного навчання і ефективне коучінг-сприяння студенту в рухові до окреслених ним освітніх цілей і задач особистісно-професійного зростання. 
Викладацький напрямок спрямовується на підвищення якості освітнього процесу у ВНЗ за-вдяки використанню усього наявного інструмен-тарію коучінг-технології. 

Фаховий напрямок забезпечує цілеспрямова-не формування коучінгових компетенцій майбут-ніх учителів початкових класів як фахівців, що здатні використовувати коучінг-технології у всіх сферах професійної діяльності (навчальної, вихов-ної, організаційної, методичної, професійно-розвивальної та ін.) у взаємодії з учнями, батька-ми учнів, колегами та самим собою як субʼєктом професійного розвитку. 
Науковий напрямок сприяє підвищенню ефек-тивності науково-дослідної роботи студентів за-вдяки впровадженню коуч-технології в практику наукового керівництва пошуковою діяльністю майбутніх учителів початкових класів. По кожному напрямку впровадження коучінг виступає в різному статусі: як технологія профе-сійного навчання і розвитку, як технологія профе-сійної освіти, як самостійний напрямок професій-но-педагогічної освіти (в складі дисциплін психо-лого-педагогічного циклу), як технологія органі-зації науково-педагогічного пошуку. Подальшого дослідження і детальної розроб-ки потребує окреслений нами стимулюючий век-тор впровадження коучінгу в практику професій-ної освіти майбутніх учителів початкових класів. На часі також розробка спецкурсів «Коучінг – як технологія професійної освіти» для викладачів ВНЗ щодо можливостей і специфіки використан-ня коучінгу в навчально-виховній особистісно і професійно розвивальній взаємодії зі студентами та «Коучінг – як технологія початкової освіти» для майбутніх учителів початкових класів щодо особливостей використання коучінгу в роботі вчителя початкових класів. 

Тетяна ШЕСТАКОВА  Особливості впровадження коучінгу в підготовці вчителів початкових класів 
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Татьяна Шестакова. Особенности внедрения коучинга в подготовку учителей начальных 

классов. 
В статье рассмотрены особенности использования коучинга в высшем образовании и выделены 

ведущие направления и векторы внедрения коучинг-технологии в практику профессионально-
педагогической подготовки будущих учителей начальных классов. Организующий вектор внедрения ко-
учинга в профессионально-педагогическое образование (который реализуется в единстве Кураторского, 
Преподавательского, Профессионального и Научного направлений) способствует повышению качества 
профессионального образования будущих учителей начальных классов за счет организующих воздейст-
вий на развитие и реализацию коучингових компетентностей вузовских преподавателей. Стимулирую-
щий вектор должен обеспечить необходимую актуализацию познавательных и самоактуализирующих 
потребностей студентов, чтобы создать базу для эффективного применения коучинг-технологий. 

Ключевые  слова :  коучинг, внедрение коучинга, вектор внедрения, направление внедрения, кура-
тор, наставник. 

 
Tetiana Shestakova Features of the introduction of coaching in the training of primary school 

teachers. 
The peculiarities of the use of coaching inhigher education are considered in the article and the leading direc-

tions and vectors of introduction of coaching technology in the practice of professional and pedagogical training 
of future primary school teachers are highlighted. The organizing vector of the introduction of coaching in voca-
tional and pedagogical education contributes to improving the quality of professional education of future elemen-
tary school teachers at the expense of organizing influences on the development and realization of coaching com-
petencies of high school teachers. The incentive vector should provide the necessary updating of students' cogni-
tive and self-actualizing needs in order to create a base for effective use of coaching technologies. 

The organizing vector of implementation is realized in the unity of Curatorial, Teaching, Professional and 
Scientific directions. 

The curatorial direction is responsible for building a student's individual educational trajectory of vocational 
training and effective coaching assistance to the student in moving to the educational goals and tasks of personal 
and professional growth outlined by him. 

The teaching direction is aimed at improving the quality of the educational process in universities through 
the use of all available coaching technology tools. 

The professional direction provides purposeful formation of coaching competences of future primary school 
teachers as specialists, capable of using coaching technologies in all spheres of professional activity (educational, 
educational, organizational, methodical, professional-developmental, etc.) in interaction with students. and as a 
subject of professional development. 

The scientific direction helps to increase the efficiency of the students' research work through the introduc-
tion of coaching technology in the practice of scientific guidance by the search activity of future primary school 
teachers. 

Keywords :  coaching, introduction of coaching, vector of introduction, direction of introduction, curator, 
mentor.   
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Епоха кардинальних геополітичних змін ци-вілізаційного маштабу, відбивається на суспільно-економічній ситуації у Світі. У зв’язку з входжен-ням України в світовий освітній простір на сучас-ному етапі розгортання української освітньої ре-форми, актуалізовано інноваційні процеси в сфері освіти, переорієнтацію процесу професійно-педагогічної підготовки у відповідності до євро-пейських стандартів, виявляються сталі тенденції посилення вимог до потенційного особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя музики, компетентного та креативного, мобільно-го та здатного орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного часу. У відповідності до нових запитів сучасного суспільства значно зросли вимоги до особистісно-професійних якостей сучасних вчителів мистець-ких дисциплін, максимальному використанню набутого професійного досвіду в самостійно-практичній педагогічно-виконавській діяльності. Аналіз стану музично-виконавської підготов-ки майбутніх фахівців уможливив виявити ряд суперечностей, які мають місце в процесі профе-сійного становлення майбутніх учителів музично-го мистецтва, зокрема на думку О.Горбенко, це суперечності «між сучасними вимогами до музич-но-виконавської підготовки майбутніх фахівців, котрі мають прагнути до творчого самостійного пошуку, самореалізації й самовираження, та тра-диційним змістом навчання, що спрямований на надання певної сукупності знань та вмінь; між рівнем сформованості музично-виконавської ком-петентності що необхідний для успішного здійс-нення музично-виконавської діяльності та її наяв-ним рівнем музично-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики; між необхідністю 

застосування новітніх технологій в процесі му-зично-виконавської підготовки майбутнього вчи-теля музики та превалювання традиційних форм та методів навчання, що не відповідають вимогам сьогодення» [2, с.93]. Натомість, сформованість музично-виконавської компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва дозволить виріши-ти наявні проблеми, та уможливить процес їх фа-хового вдосконалення.  Щодо розкриття проблеми компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх учи-телів різних фахів напрямків, то вона висвітлю-ється в наукових працях В. Безпалька, І. Беха, Н. Бібік, В. Бондаря, Л. Буєвої, Б. Гершунського, О. Дубасенюк, І. Зимньої, І. Зязюна, І. Єрмакова, О. Кононко, Н. Кузьміної, І. Лернера, А. Маркової, Л. Мітіної, М. Михайліченка, Н. Ничкало, І. Підласо-го, О. Пометун, В. Радула, О. Савченко, Г. Селевка, В. Семиченко, В. Сластьоніна, С. Сисоєвої, Г. Сухоб-ської, В. Сухомлинського, Г. Тарасенко, Л. Хоружої, A. Хуторського, С. Шишова, В. Ядова та ін.. Сфері вищої мистецької освіти, процесу професійної підготовки вчителя присвячені праці Л.Арчаж-нікової, А. Болгарського, О. Дем’янчука, В. Дряпі-ки, А. Душного, І. Кевішаса, Л. Коваль, А. Козир, Л. Масол, О. Михайличенко, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалки, Л. Паньків, А. Растригіної, Л. Рапаць-кої, О. Ростовського, О. Рудницької, О. Сухомлинсь-кої, Г. Ципіна, О. Щолокової; праці з методики му-зичного виховання Ю. Алієва, О. Апраксіної, Т. Беркман, С. Гінзбург, Н. Гродзенської, Н. Єгіної, B. Шацької тта ін.  Натомість філософо-психологічні погляди на проблему музичного виконавства розкриваються в працях: В. Басіна, М. Бахтіна, Л. Виготського, І. Кона, М. Кагана, О. Леонтьєва, В. Мазепи, C. Рубінштейна, 
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ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА –  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА 
У статті розглядається проблема фахової компетентності майбутніх учителів музичного мисте-

цтва які обрали вокальне-виконавство професійним спрямуванням у аспекті додаткової особистісно-
професійної системної якості, що забезпечує відповідно високу самоорганізацію та сприє фаховому зрос-
танню студентів в період навчання на мистецьких факультетах педагогічних університетів України, 
набуття додаткових важелів творчої взаємодії мовою музики, виховного потенціалу музичної культу-
ри та іноваційно-евристичного впливу на аудиторію школярів тощо.  

Ключові  слова :  компетенція, компетентність, фахова компетентність, вокально-виконавська 
компетентність, педагогічно-комунікативна компетентність тощо. 
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Г. Щербакової та ін.; музикознавців: Б. Асаф’єва, Л. Баренбойма, А. Готсдінера, Г. Гофмана, Є. Гуренко, О. Костюка, Н. Корихалової, Б. Мазеля, К. Мартінсена, М. Медушевського, В. Назайкінсь-кого та ін.  Вокальна діяльність учителя музичного мис-тецтва і підготовка до неї майбутніх учителів роз-глядалися за такими напрямами, як: специфіка вокального виконавства та вокальної педагогіки (О. Стахевич, Ю. Юцевич), формування вокально-виконавської культури (Л. Василенко, Г. Стасько, О. Шуляр), формування вокально-звукової куль-тури та розвитку вокального слуху майбутнього вчителя музики (О. Маруфенко, Т. Ткаченко), ін-новаційні технології розвитку професійно-особистісних рис студентів у процесі вокально-виконавської діяльності (Л. Лабінцева, Г. П. Пан-ченко); особливості формування культури вока-льного мовлення вокаліста-виконавця (А. Азаро-ва, Лю Моні та ін.); проблема професійної підгото-вки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-виконавської діяльності (Н. Овчаренко та ін.). Але, проблема формування вокально-виконавської компетентності майбутнього вчите-ля музичного мистецтва у процесі фахової підго-товки ще не отримала достатнього теоретичного і практичного обґрунтування. На основі аналізу літератури та стану сфор-мованості музично-виконавської компетентності в освітній мистецькій практиці дає нам право зая-вити, що ця проблема актуалізується епізодично та вкладається у зміст загальної освітньої пара-дигми, основною метою якої є формування в май-бутнього фахівця здатності до самостійного прое-ктування й творчого розв’язання професійних завдань у новітніх (часто, на сьогодні, не до кінця визначеними), умовах до яких необхідно бути під-готовленим, незмінним лишається завдання – виховання потенційного освідченого й здорового нового покоління, а засоби й умови можуть варію-ватися. Стратегії розвитку мистецької освіти в Украї-ні спрямовуються на проектування її змісту на засадах предметної та міжпредметної інтегратив-них моделей, сучасні дослідники розробляють моделі та технології новітніх особистісно-зорієн-тованих форм та засобів вокального розвитку майбутніх вчителів музичного мистецтва. Зокре-ма, вітчизняна дослідниця Н.Овчаренко вважає що сучасне вокальне виконавство у порівняні, навіть з минулим століттям зазнало істотних змін. Сьогодення потребує універсального вико-навця, який досконало володіє голосом в різножа-нровому й різностильовому репертуарі, творчо підходить до створення художнього образу й ар-тистично його втілює, проявляє майстерність у 

використанні звукопідсилювальної апаратури, має яскравий сценічний імідж. Інноваційною ознакою вокально-виконавського мистецтва ХХІ століття є вміння співака використовувати різні манери співу, поліхудожні й полістилістичні прийоми. Такі вокально-виконавські вміння пот-ребуються і від учителя музичного мистецтва, який завжди повинен враховувати мистецькі реа-лії та нагальні потреби дітей і молоді [8]. Натомість, повертаючись до проблеми компе-тентності майбутнього вчителя музичного мисте-цтва на основі теоретичного аналізу психолого-педагогічних праць вітчизняних та зарубіжних учених (І. Бех, Т. Браже, В. Бондар, A. Вербицький, Е. Зеєр, І. Зязюн, І. Єрмаков, В. Дьомін, О. Кононко, B. Краєвський, Н. Ничкало, Є. Павлютенков, Дж. Равен, В. Радул, С. Русова, О. Савченко, В. Семи-ченко, В. Сластьонін, Л. Хоружа, А. Хуторський, В. Ядов) виявлено, що поняття «компетентність» розглядається в науковій літературі як інтегрова-на особистісна якість, що грунтується на знаннях і досвіді, вмінні самостійно та ефективно розв’язу-вати проблеми, критично мислити, аналізувати й адекватно оцінювати інформацію та навколишню реальність, виявляти індивідуальний стиль діяль-ності й мати певний творчий потенціал самороз-витку.  У мистецькій освіти компетентність розгля-дається як особистісна якість майбутнього вчите-ля музики, його здатність до музично-освітньої діяльності, що базується не лише на фахових знаннях і вміннях та музично-педагогічних здіб-ностях, але і на досвіді емоційно-ціннісного став-лення до явищ музичного мистецтва (А. Болгарсь-кий, О. Єременко, А. Козир, М. Михаськова, О. Олексюк, Г. Падалка, Р. Савченко, О. Хижна та ін.). Найбільша кількість робіт присвячена кому-нікативній компетентності у сфері мистецької освіти (Л. Бірюк, Н. Васильєва, О. Волченко, Л. Гу-сейнова, В. Киричук, С. Мельничук, Т. Петрова, Є. Проворова, Р. Савченко, Т. Танько, Ши Цзюнь-бо, Сє Фан та ін.).  Розглядаючи музично-педагогічну компетен-тність узагальнено, слід навести визначення які існують на сьогодні в наукових дослідженнях, зок-рема компетентність вихователя дошкільного на-вчального закладу Т.Танько, визначає, як: складне поліфункціональне та індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції професійних теоре-тичних знань, ціннісних орієнтацій і практичних умінь вихователя у сфері музичної педагогіки, а також особистісних якостей, емоційно-ціннісного ставлення до педагогічної діяльності, що в своїй сукупності забезпечують вибір вихователем свідо-мої поведінки, яка відображає музично-естетичні професійні засади та гуманістичну спрямованість 
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його педагогічної дії [9]. Сучасний вітчизняний науковець Р. Савченко, визначає компетентність майбутнього педагога, як мету й результат його професійної підготовки в вищому навчальному закладі, успішність якої зумовлена сукупністю сформованих у фахівця компетенцій, що сприя-ють соціалізації особистості, формуванню у неї світоглядних та науково-професійних поглядів, які закладають фундамент успішності педагогіч-ної діяльності, зокрема сприяють здатності до самореалізації, саморозвитку та самовдоскона-лення, тощо [10]. Наукові розробки Н.Васильєвої щодо музично-виконавської компетентності май-бутнього вчителя музики розглядається як особи-стісне інтеграційне утворення, що має системну організацію, складну багаторівневу структуру, тощо. Виявляється стала тенденція до виявлення сукупності чинників у взаємодії особистісного, когнітивного та рефлексивного аспектів форму-вання яких сприяє ефективному здійсненню му-зично-виконавську діяльності [1].  Деякі дослідники виділяють компетенції, як константи декодування, або розпізнавання щодо музичного тексту («текст-музика», «текст-декодування», «текст-опрацювання», «звучання-текст»). Запропоновані компетенції є універсаль-ними, утвореними за певних умов, адже вони ви-никають у певному осередку за умови виконання діяльності відповідного характеру (музичної ді-яльності) та передбачають вже набутий комплекс що дозволяє ефективно виконувати дану діяль-ність, це переважно вузькоспеціалізовані компе-тенції, на думку вітчизняної дослідниці О.Петрикової, вони є складниками у роботі вчите-ля музичного мистецтва. Ми дослухаємось до ав-торитетної думки Л.Гусейнової, яка ідентифікує компетентність вчителя з новим типом освітньо-го результату, науково-обгрунтованому, техноло-гічно підтриманому та активно відпрацьованому в процесі фахової підготовки студентів мистець-ких факультетів, [3], адже для того щоб формува-ти компетентність вокально-виконавського гату-нку необхідно, щоб була розроблена та практично засвоєна ефективна технологія цієї специфічної педагогічної діяльності, вокаліста-виконавця та вчителя музичного мистецтва в одній особі. Важ-ливим результатом фахової підготовки є профе-сійно-особистісне становлення та мобільність у розгляді складних об’єктів педагогічної дійсності, виявлення стратегії поступовості виконання роз-діленого по-етапах завдання та поступове набут-тя комплексу компетентностей з яких буде скла-дено єдність та цілісність вокально-виконавської компетентності, складової цілісного комплексу – вокально-виконавської компетентності вчителя музичного мистецтва – педагога-універсала. 

Професійну компетентність учителя музики науковці відносять до внутрішніх структурних компонентів педагогічної майстерності, яку ви-значають як сукупність професійної компетент-ності, педагогічних здібностей та педагогічної техніки, як «гармонійне поєднання його музичних знань, педагогічно спрямованої свідомості та пси-холого-педагогічного мислення» [4, с. 92].  Основним завданням для сучасного вчителя музичного мистецтва є заохочення шкільної мо-лоді до осягнення прекрасного світу мистецтва, зокрема, музичного мистецтва, для цього можна виділити перспективні напрями особистісного розвитку студентів мистецьких факультетів вра-хувавши їх переваги виконавського характеру. Тому формування компетентного вчителя музич-ного мистецтва передбачає розмежування напря-мків за творчими здібностями. Спроби сформува-ти відповідний комплекс компетентностей май-бутнього вчителя, за блоками вже знайшли своє втілення у дисертаційних дослідженнях різних авторів. Можна запропонувати до ознайомлення, авторське бачення, наприклад, стандартно-професійний блок, це: знання, вміння та навички, необхідні для викладання музики майбутнім вчи-телем музики; виконавська компетентність (вокальну сольну, вокальну ансамблеву, вокально-інструментальну в різних видах роботи зі шкіль-ною молоддю); музично-комунікативна компете-нтність, охоплює музикознавчу ерудованість та музично-теоретичну підготовку, на засадах чого відбувається і власна виконавська та музично-комунікативна діяльність фахівця, і здійснюється формування музичних уявлень і понять у шкіль-ної молоді. До вищепредставленим блокам можна додати теоретико-методичний блок: психолого-педагогічна компетентність, що реалізуються в процесі педагогічної діяльності; фахово-методична компетентність, як інструментарій педагогічного впливу; педагогічно-творча компе-тентність, її прояв і у власній вокально-виконавській діяльності вчителя тощо. Діяльніс-но-творчий блоку компетентності: компетент-ність у володінні практичними навичками во-кально-виконавського та педагогічно-комуні-кативного характеру діяльності; де педагогічно-комунікативна компетентність виступає переду-мовою успішності педагогічного впливу на ауди-торію школярів-слухачів. Вважаємо що приведені компетенції у процесі створюють комплекс до якого ми прагнемо у даному дослідженні, а саме вокально-виконавської компетентності майбут-нього вчителя музичного мистецтва. Особливої уваги заслуговує робота з набуття методичної компетентності майбутнім фахівцем, що вирішив присвятити своє життя вокально-виконавському 
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Інші ЯНС · Формування вокально-виконавської компетентності  майбутнього вчителя музичного мистецтва – психолого-педагогічна проблематика різновиді творчо-педагогічної діяльності майбут-нього вчителя музичного мистецтва, оволодінні вокальною методикою постановки голосу Особливої уваги слід надавати формуванню педагогічно-комунікативної компетентності сту-дентів. Вважаємо за необхідне зазначити, що уве-дення поняття комунікативної компетенції в нау-ковий простір належить американському лінгвіс-ту Деллу Хаймзу [11] вона включає знаннєву базу мовця, компетентного у спілкуванні, тобто кому-нікативних уміннях. Натомість, комунікативна компетенція це складне, системне утворення, як ступінь задовільного оволодіння певними норма-ми спілкування, поводження, як результат на-вчання, засвоєння етно- і соціально-психо-логічних еталонів, стандартів, стереотипів пово-дження; ступінь володіння «технікою» в спілку-ванні. М.Львов, вважає, що комунікативна компе-тенція, охоплює не лише теоретичні знання, але і вільне володіння мовленням та передбачає успіш-ний розвиток всіх видів зовнішнього (говоріння, аудіювання, письмо, читання) та внутрішнього (мисленнєве) мовлення, що постійно перебува-ють у процесі взаємодії [4; 5]. Отже, комунікатив-на компетенція, включає мовну і мовленнєву ком-петенції. Натомість, мовленнєві уміння особистос-ті формуються не лише у предметній діяльності, а й у самому процесі життєдіяльності, самореаліза-ції, А.Капська виділяє два блоки мовленнєвих умінь, які по суті відображають їх спрямованість на певний вид професійної діяльності, має свій обсяг і зміст мовленнєвих умінь [6]. Перший блок мовленнєвих умінь: забезпечують якісний харак-тер мовлення, володіння технікою мовлення, во-лодіння логікою мовлення, володіння інтонацій-ною варіативністю, прогнозування комунікатив-ної поведінки, здійснення взаємодії, здійснення емоційно-експериментального впливу, володіння мовленнєвим етикетом; другий блок включає мовленнєві уміння, які посилюють ефективність комунікативного процесу та соціально-виховного впливу, зокрема: формування цілі мовлення (всього комунікативного процесу), ініціювання процесу мовлення, вибір і реалізація видів мов-лення, адаптація комунікативних умінь до соці-ально-виховних умов і конкретного клієнта, вико-ристання результатів аналізу мовлення і комуні-кативного процесу, здійснення управління мов-леннєвим процесом і його корекція.  На думку Н.Лопатинської, комунікативна компетенція передбачає широке коло вмінь, се-ред яких виділяють прості та складні комунікати-вні вміння. До простих вмінь відносять: вміння вербального і невербального спілкування, тобто, вміння, говорити, слухати, використовувати жес-ти, міміку, пантоміміку, погляд, інші невербальні 

засоби; вміння розподіляти свою увагу; вміння соціальної перцепції (сприймати та розуміти вну-трішній стан партнера за зовнішніми ознаками); вміння здійснювати прогнозування реакції парт-нера по спілкуванню; вміння «подавати себе» у спілкуванні з даною аудиторією; вміння керувати своєю поведінкою в спілкуванні. Складні комуні-кативні вміння розподіляють на: вміння встано-вити діловий та емоційний контакт з партнерами, вміння організувати пристосування у спілкуванні, вміння здійснювати «комунікативну атаку», вмін-ня втримати і перехопити ініціативу в спілкуван-ні, вміння спрямовувати процес спілкування на розв’язання педагогічних завдань [7]. Так як вокально-виконавська діяльність май-бутнього вчителя музичного мистецтва це кому-нікативний акт, то вважаємо доцільним уведення знаннєвого ресурсу, щодо озброєння фахівця ба-зовими знаннями з оволодіння технікою мовлен-ня для формування комунікативної компетентно-сті, як важливої складової вокально-виконавської компетентності.  Ми передбачаємо створення віртуальної мо-делі, за якою майбутній учитель музичного мис-тецтва у якості вокаліста-виконавця виконувати-ме свою ключову місію в шкільному середовищі у процесі професійної діяльності, до якої відносимо концептуальні позиції прояву професійної компе-тентності, зокрема вокально виконавської компе-тентності, отже це вчитель музики, вокаліст-виконавець, організатор концертних заходів засо-бами власного вокального виконавства, спрямо-ваного до самовдосконалення та саморозвитку упродовж життя тощо. Представлена віртуальна модель набуття компетентностей пов’язана з ре-альними професійними функціями майбутнього вчителя музичного мистецтва вокаліста-виконавця, а саме: це мотиваційна, стимуляційна, проективна, комунікативна, навчальна, конструк-тивна, організаційна, рефлексивна, дослідницька, аналітична, оцінювальна, адаптивна, спрямовую-ча до самовдосконалення, саморозвитку. На поча-тку ми маємо прослідкувати функціональну від-повідність даній проблемі, яка зазначена у темі до якої ми звернулись, а саме формування вокально-виконавської компетентності майбутнього вчите-ля музичного мистецтва, а представлені вище функції будуть проходити період трансформацї. Ми вважаємо, що вокально-виконавська ком-петентність – інтегральне новоутворення, наро-джене самою природою музичної педагогіки, адже неможливо собі уявити, стандартизованого вчите-ля який лише розказує учням про мистецькі явища події та не в змозі виконати, бодай нескладний му-зичний твір, досконало, художньо, емоційно тощо. Даний різновид професійних компетентностей ми 
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врахуванням майбутньої стратегії педагогічної самореалізації у вокально-виконавській діяльнос-ті вчителя музичного мистецтва, як усвідомленої потреби фахового та особистісного самовдоскона-лення. Тож цілком логічною видається представ-лена віртуальна модель, або попереднє бачення за якими напрямами буде вибудовуватись страте-гія розгортання нашого дослідження, яка буде розкриватись у наступних публікаціях. 
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Янс Инши. Формирование вокально-исполнительской компетентности будущего учителя 
музыкального искусства – психолого-педагогическая проблематика 

В статье рассматривается проблема профессиональной компетентности будущих учителей му-
зыкального искусства избравших вокальное-исполнительство профессиональной направленности в 
аспекте дополнительной личностно-профессионального системного качества, что обеспечивает высо-
кую самоорганизацию и способствует профессиональному росту студентов в период обучения на музы-
кально-педагогических факультетах педагогических университетов Украины, приобретение дополни-
тельных рычагов творческого взаимодействия на языке музыки, воспитательного потенциала музы-
кальной культуры и тому подобное. 

Ключевые  слова :  компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, вокаль-
но-исполнительская компетентность, педагогически коммуникативная компетентность и тому по-
добное. 

 
Yans Inshi. Formation of vocal and performing competence of a future teacher of musical art – psy-

chological and pedagogical issues 
The article deals with the problem of professional competence of future music teachers who have chosen vo-

cal performance with a professional orientation in the aspect of additional personal and professional systemic 
quality, which provides correspondingly high self-organization and promotes professional growth of students in 
the period of study at the art faculties of pedagogical colleges of Ukraine interaction in the language of music, 
educational potential of musical culture and innovative and heuristic influence on the audience of schoolchildren 
and more. Based on the analysis of the literature and the state of formation of music-performing competence in 
educational art practice, it gives us the right to declare that this problem is updated sporadically and is embedded 
in the content of the general educational paradigm, the main purpose of which is to develop in the future the spe-
cialist's ability to self-design and creative decision. professional tasks in the newest (often, today, not fully de-
fined), the conditions to which you need to be prepared, the task remains – the education of potential education 
enoho and healthy new generation, and the means and conditions may vary. The professional competence of a 
music teacher is attributed to the internal structural components of pedagogical skill, which is defined as a set of 
professional competence, pedagogical abilities and pedagogical technique, as a harmonious combination of his 
musical knowledge, pedagogically oriented consciousness and psychological-pedagogical. Vocal and Performing 
Competence is an integral neoplasm born of the very nature of music pedagogy, because it is impossible to imag-
ine a standardized teacher who only tells students about the artistic phenomena of the event and is unable to per-
form, at least simple, artistic, perfect, etc. We define this kind of professional competences as basic, basic, acquired 
in the process of forming communicative and methodological competences, which in turn are based on the follow-
ing scientific approaches: competence, integrated, communicative-activity and special methodical principles: dia-
logical, communicative, communicative, communicative, communicative, communicative concurrent action in the 
formation of knowledge, skills and skills appropriate for the performance, taking into account the future strategy 
of pedagogical self-realization in vocal- ykonavskiy of teachers of music as perceived needs of professional and 
personal improvement. 

Keywords :  competence, competence, professional competence, vocal and performance competence, peda-
gogical and communicative competence, etc. 
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В умовах інтеграції України у загальноєвро-пейський простір у центрі системи професійної педагогічної майбутніх учителів англійської мови стоїть пріоритет людської особистості. У «Загаль-ноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» зазначено, що володіння вміннями іншомовного спілкування допоможе підготувати всіх європей-ців до зростаючих потреб міжнародної мобільнос-ті і тіснішої співпраці в галузі освіти, культури, науки, торгівлі, промисловості.  Головними змінами в професійній педагогіч-ній освіті є узагальнення та осмислення світового досвіду, аналіз і рефлексія цілісності освітнього процесу, прогнозування та корекція результатів навчання студентів, встановлення необхідних комунікативних зв’язків викладачів та їх регуля-ція при переході від окремих педагогічних функ-цій до системних, від типових педагогічних техно-логій до інноваційних.  Дослідники В. Безпалько, О. Бігич, А. Вербиць-кий, О. Вишневський, С. Іць, М. Кларін, Я. Коло-минський, Г. Селевко та ін. пов’язують питання професійної підготовки майбутніх учителів з тех-нологічною організацією навчання. Вчені С. Каш-лєв, В. Трайнєв , Л. Ампілогова, Л. Артемова, О. Комар, І. Куліш, О. Пометун, Л. Пироженко, М. Скрипни досліджують застосування в процесі підготовки фахівців педагогічних інновацій, які ґрунтуються на активній суб’єкт-суб’єктній взає-модії учасників освітнього процесу.  Метою статті є розкриття змісту формування технологічної готовності майбутніх учителів іно-земної мови до профільного навчання старшокла-сників засобами інноваційних технологій. 

Модернізація системи освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства вимагає зростання ролі вчителя як активного суб’єкта педагогічного процесу та підвищує вимоги до йо-го особистісних і професійних якостей, соціальної та професійної позиції, що відображено в Концеп-ції Нової української школи [3].  Автори колективної монографії «Сучасні тех-нології навчання іноземних мов і культур у за-гальноосвітніх і вищих навчальних закладах» за-значають, що «методично коректне використання сучасних освітніх технологій, готовність вчителя до творчого пошуку разом з учнями, вміння ство рити атмосферу продуктивного пізнання сприяє ефективному формуванню відповідних компе-тентностей учнів і студентів та підвищенню мо-тивації до навчання [4]. У контексті дослідження педагогічних техно-логій навчання іноземних мов зупинимося на роз-критті сутності поняття «педагогічна технологія». Вітчизняні й зарубіжні вчені підкреслюють неви-значеність трактування зазначеного вище понят-тя, розбіжність у підходах до визначення сутності та структури цього терміну. Вивчення психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, що поняття «педагогічна технологія» у сучасній педагогічній науці розглядається у науковому ас-пекті як частина педагогічної науки, що вивчає і розробляє цілі, зміст і методи навчання та проек-тує педагогічні процеси; у процесуально-опи-совому аспекті як опис (алгоритм) процесу, сукуп-ність цілей, змісту, методів і засобів для досягнен-ня запланованих результатів навчання; у процесу-ально-діяльнісному як здійснення технологічного 
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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФІЛЬНОГО  
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ТЕХНОЛОГІЙ 
Модернізація системи освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства вимагає зрос-

тання ролі вчителя як активного суб’єкта педагогічного процесу та підвищує вимоги до його особистіс-
них і професійних якостей, соціальної та професійної позиції, що відображено в Концепції Нової українсь-
кої школи. Саме тому стаття присвячена актуальності формування технологічної готовності майбу-
тніх учителів іноземної мови до профільного навчання старшокласників засобами впровадження інно-
ваційних технологій в освітній процес закладів вищої освіти; обґрунтовано необхідність змін змісту і 
структури організаційно-методичного забезпечення, пошуку інноваційних підходів, активних форм і 
методів навчання студентів в умовах реформування української освіти. 

Ключові  слова :  інноваційні технології, професійна підготовка, крос-культурна компетенція, ко-
мунікативно-діяльнісний підхід, полісуб’єктна навчальна взаємодія. 



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

процесу, функціонування всіх особистісних, інстру-ментальних і методичних педагогічних засобів. Дж. Кларк переконаний у тому, що педагогіч-на технологія – це «системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструмен-тальних і методологічних засобів, які використо-вуються для досягнення педагогічних цілей». Як зазначає О. Шапран, педагогічна техноло-гія – «це науково обґрунтована педагогічна систе-ма, яка забезпечує високу результативність і по-зитивні зміни в традиційному педагогічному про-цесі через використання чіткої визначеної послі-довності дій, операцій і процедур, які спроектова-ні на розв’язання конкретних цілей» [4].  Автор Т. Коваль також вважає, що «… техно-логія навчання є системною організацією навчан-ня, системотворним фактором якої є цілі навчан-ня; методи, форми і засоби навчання, етапність засвоєння навчального матеріалу, що дозволяють гарантовано досягти мети навчання». За Л. Волковою, поняття «педагогічна техно-логія» є продуктом педагогічної діяльності; про-цесом педагогічної діяльності (використання різ-номанітних технологічних засобів у процесі на-вчання); системою планування, здійснення та оці-нювання навчального процесу [2].  На думку І. Дичківської, «педагогічна техно-логія – своєрідна конкретизація методики, проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці» [5].  Таким чином, на думку науковців, педагогіч-на технологія функціонує по-перше, як наука, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання; по-друге, як система способів, принципів і засобів навчання; по-третє, як реальний процес навчання.  Отже, педагогічна технологія відображає так-тику реалізації освітніх технологій в освітньому процесі за певних умов, які відображають його загальні ознаки й закономірності незалежно від конкретного навчального предмета. Варто зазна-чити, що кожна конкретна педагогічна технологія відтворює модель освітнього й управлінського процесів у закладі освіти, об’єднує в собі їх зміст, форми й засоби [1].  У психолого-педагогічних дослідженнях кате-горія «готовність» розглядається як багатогран-не, ємнісне, інформаційно-насичене поняття. Дос-лідники Л. Кандибович і В. Пономаренко розгля-дають поняття «готовність» як психологічний стан, налаштованість, що включає в себе переко-нання, погляди, мотиви, почуття, вольові й інте-лектуальні якості, знання, навички, вміння, уста-новки, націлені на певну поведінку у виконанні завдань [6]. Дослідники А. Кіктенко, О. Любарська, О. Пє-хота, С. Пряжников визначають технологічну го-

товність майбутнього вчителя, як психічний стан його особистості [5]. У контексті вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів іноземної мови до викладан-ня в профільних класах старшої школи слід зазна-чити, що до технологій навчання вчені (Л. Волко-ва, І. Гришин, І. Козаченко, В. Лапінський та інші) відносять такі технології: співпраці, ігрові, кому-нікативно-ігрові, обговорення дискусійних пи-тань, проблемного навчання, технології проект-ного навчання, інтенсивного навчання, з викорис-танням опор технології програмованого (комп’ю-терного) навчання, диференціації навчання, інди-відуалізації навчання, «Портфоліо», групового навчання, «Case study», технології навчання інфо-рмаційно-комунікаційні технології, «Діалог куль-тур», модульного навчання, інтегрованого на-вчання, концентрованого навчання «Дальтон-план», тандем-технології, продуктивного навчан-ня, майстерень, природовідповідності, інтеракти-вні. технології колективного навчання (робота в парах; ротаційні трійки; два – чотири – всі разом; карусель; робота в малих групах, акваріум), техно-логії колективно-групового навчання (обгово-рення проблем у загальному полі, мікрофон, неза-кінчні речення, мозковий штурм, навчаючи – учусь, ажурна пилка, аналіз ситуацій, вирішення проблем, дерево рішень) технології реалізації мо-вних ігор (орфографічних, лексичних, граматич-них, фонетичних, у техніці читання і письма), тех-нології реалізації мовленнєвих ігор (ситуаційних, рольових, ділових) для формування мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетентностей, технології проведення дискусії іноземною мовою в стилі телевізійного ток-шоу, технології проведення дебатів іноземною мовою технології співпраці у навчанні (технології колек-тивного і групового навчання) [2,3,8,10]. Варто зазначити, що дослідник І. Козаченко акцентує увагу на важливості використанні інте-рактивних технологій у підготовці майбутніх учи-телів іноземних мов, які за рівнем і характером застосування, включають: ток-шоу, дебати, теле-шоу; кейс-стаді; комунікативну технологію; когні-тивну або пізнавальну технологію; технологію сценарію. До проблемно-пошукових технологій І. Козаченко відносить Кейс-стаді (case-study) – реа-льна ситуація, яка може виникнути у певній галу-зі діяльності, зокрема педагогічній, і над якою викладачу і студентам необхідно працювати спі-льно, щоб знайти обґрунтоване рішення [7]. Дослідниця О. Пометун трактує інтерактивне навчання «як організацію вчителем за допомогою певної системи способів, прийомів, методів освіт-нього процесу, заснованого на: суб’єкт-суб’єктних стосунках педагога й учня (паритетності);  
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багатосторонній комунікації; конструюванні знань учнем; використанні зворотного звязку; постійній активності учня» [10]. Активна взаємодія між викладачами і студен-тами та між студентами під час впровадження інтерактивних технологій формує комунікативну компетенцію майбутнього вчителя іноземної мо-ви, а також розвиває соціокультурну та міжкуль-турну компетенції.  Активне й цілеспрямоване застосування ви-кладачами ВНЗ інтерактивних технологій в про-цесі підготовки майбутнього вчителя вирішує проблему формування професіоналізму та основ-них напрямів формування та розвитку особистіс-них характеристик сучасного вчителя, зокрема: поглиблення і розширення наукового світогляду вчителя; підвищення загальної його культури – політичної, моральної, естетичної; постійне онов-лення наукових знань як раціональної складової особистості; підвищення педагогічної майстерно-сті; поглиблення органічного зв’язку вчителя з життям соціальною практикою; утвердження ак-тивної життєвої позиції [10]. Надзвичайно важливим на сучасному етапі розвитку вищої освіти України є впровадження у навчальний процес британського досвіду викори-стання інноваційних педагогічних технологій 

(мовне портфоліо; тьюторство; технології кон-текстно-мовного навчання – імерсійного навчан-ня, технології мовного занурення та прямої тех-нології навчання; індивідуалізації та персоніфіка-ції навчального процесу – технології навіювання, технології асоціативних символів та технологія асоціацій, побудова інтелектуальних мап; творчо-діалогічних технологій.  Як стверджує О.Комар «використання інтера-ктивних методик дає можливість: по-перше реалі-зувати ідею педагогічної взаємодії на рівні співро-бітництва і співтворчості тих, хто навчає, і тих, хто навчається, вчить їх конструктивному діало-гу, сприяє оздоровленню психологічного клімату на занятті, створює доброзичливу атмосферу; по-друге, розвивати творче мислення студентів шля-хом залучення до інтенсивної пізнавальної діяль-ності, формувати у них педагогічні вміння і нави-чки; по-третє, викликати постійний інтерес студе-нтів до навчання, стимулювати творчу активність та забезпечувати розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів [9].  Отже, модернізація підготовки майбутніх учителів іноземної мови на основі використання інтерактивних технологій в освітньому процесі ВНЗ забезпечує їх технологічну готовність до про-фільного навчання старшокласників.  
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Полина Якименко. Формирование технологической готовности будущих учителей иностран-

ного языка к профильному обучению старшеклассников средствами инновационных техноло-
гий 

Модернизация системы образования на современном этапе развития украинского общества требу-
ет возрастания роли учителя как активного субъекта педагогического процесса и повышает требова-
ния к его личностных и профессиональных качеств, социальной и профессиональной позиции, что отра-
жено в Концепции Новой украинской школы. Именно поэтому статья посвящена актуальности форми-
рования технологической готовности будущих учителей иностранного языка к профильному обучению 
старшеклассников средствами внедрения инновационных технологий в образовательный процесс выс-
ших учебных заведений; обоснована необходимость изменений содержания и структуры организационно-
методического обеспечения, поиска инновационных подходов, активных форм и методов обучения сту-
дентов в условиях реформирования украинского образования. 

Ключевые  слова :  инновационные технологии, профессиональная подготовка, кросс-культурная 
компетенция, коммуникативно-деятельностный подход, полисубъектное учебное взаимодействие.  

 
Polina Yakymenko. Formation of technological ready for future foreign language teachers for pro-

fessional teaching of pupils with innovation technology 
The development of the educational system requires pedagogical science and practice to study and introduce 

new methods of teaching and raising children. Therefore, the article is devoted to the relevance of introducing 
innovative approaches to professional training of future foreign language teachers in pedagogical institutions of 
higher education as an important factor in ensuring the quality of professional education. In such conditions, the 
value setting of the innovative educational process is not the assimilation of professional knowledge as such, but 
the assistance to the process of professional development of the personality of the future teacher, his innovative 
pedagogical thinking. 

In the context of problem's study, we consider the concept of “preparing future teachers of a foreign lan-
guage” as a continuous, holistic, systemic and manageable educational process that ensures students are ready 
for professional and pedagogical activity and the formation of integrated personal education, containing in its 
structure motivational-value, cognitive-operational , reflective, active, personality components. 

It is important to note that to characterize the concept of “professional and pedagogical readiness”, scientists 
use the concept of “professional competence”, which is defined as professional readiness and the ability of the sub-
ject of labor to perform tasks and responsibilities of everyday activities. 

The result of preparing future teachers for professional activity is a certain level of readiness for professional 
activity, an active state of the personality, covering a positive attitude to the profession, abilities, knowledge, 
skills, stable professionally important qualities. 

The professional readiness of the future teacher of a foreign language for pedagogical activity is character-
ized by his professional qualifications and a certain combination of personal qualities and properties. 

It is worth noting that the organization in higher education institutions of the professional training of future 
teachers of a foreign language has certain features based on an integrated approach to ensuring the content of 
the educational process. 

Keywords :  innovative technologies, vocational training, cross-cultural competence, communicative activity, 
polysubject learning interaction.   



267 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

DOI: 10.33310/2518-7813-2019-67-4-267-271  
УДК 82-14 (477) 

Наталія  ЯРЕМЧУК  
кандидат філологічних наук,  

старший викладач кафедри української та зарубіжної літератур  
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського,  

м. Одеса, Україна e-mail: Nattalli30@Yahoo.com 
Вікторія  ТИРШУ  

студентка 3 курсу 1 групи філологічного факультету 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського,  

м. Одеса, Україна e-mail: victoriatyrshu@gmail.com 
ТВОРЧІСТЬ І. ДРАЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО КОМПАРАТИВІЗМУ 
Стаття присвячена вивченню творчості поета XXстоліття Івана Драча в контексті розвитку су-

часного літературного компаративізму. Розглянуто та досліджено ліричний, публіцистичний та кіне-
матографічний доробок письменника шляхом порівняльного аналізу з відповідними творами інших украї-
нських авторів, як сучасників, так і попередників. Під час вивчення простежено наслідування традицій 
митцем та його новаторство у назвах творів, тематиці, образах, на мовному рівні, зокрема у широкому 
використанні термінологічної лексики, авторських неологізмів та індивідуальний стиль поета. 
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ральність, поетичний неологізм, оказіоналізм, термінологічна лексика, публіцистика, кінематографія, 
кіноповість. 

Наталія ЯРЕМЧУК, Вікторія ТИРШУ  Творчість І. Драча в контексті розвитку сучасного літературного компаративізму 

Іван Драч належить до тих діячів, які здійсни-ли значний внесок у розвиток літератури, науки, мистецтва та української культури загалом. Цей митець – всебічно обдарована особистість, геній свого часу, «новобранець поезії, який про свій прихід в літературу заявив світлим самобутнім голосом, очевидними новаторськими прагнення-ми» [8, 702]. Він був поетом, прозаїком, кіносцена-ристом, драматургом, державним і громадським діячем. Саме про таких людей говорять: «Талановита людина талановита в усьому». Це одна з найяскравіших постатей української літе-ратури XX століття. Творча спадщина письменника багата та різ-номанітна. Творчість генія української літератури XX століття досліджували ряд вітчизняних науко-вців у різних літературних аспектах: В. Мелентьє-ва простежила особливості мовотворчості митця, Л. Масенко розглянула роль слова в його поезії, Л. Пустовіт – семантику кольору, В. Герман та В. Русанівський зосередили увагу на вивченні не-ологізмів поета, В. Власенко та А. Цепколенко –термінологічної лексики, Л. Ткаченко – оказіона-лізмів у системі індивідуально-авторського обра-зотворення, Т. Скуратко дослідила жанрову струк-туру поем літератора, їх поетику та мистецтво моделювання часу й простору в них. Але, незважа-ючи на це, недостатньо вивченою та дослідженою є творчість Івана Драча в контексті розвитку су-часного літературного компаративізму. У цьому полягає актуальність дослідження. 

Основне завдання – вивчення творчості Івана Драча в контексті розвитку сучасного літератур-ного компаративізму. Компаративний аналіз слід розпочати з пое-тики назв творів митця («Етюд про хліб», «Жартівлива балада про випрані штани, «Баляда про відро», «Балада золотої Цибулі», «Балада про вузлики» та ін.). Автор, на відміну від попередни-ків, у заголовках книжок номінативно конкрет-ний – він свідомо позбавляє себе ліризму, сенти-менту, розлогої метафорики; слово як носій ав-торської ідеї, смислу, наближається до символу, знаку, що передбачає багатозначну підтексто-вість [4, 27]. Підтвердженням є «Балада про вуз-лики», в якій автор звеличує такі людські якості, як милосердя, щедрість та доброту, і показує, що це – неоціненний скарб через образ головної геро-їні (баби Корупчихи), котра безкорисно «кожного вузликом [добра] наділяла» [3, 174].  Українські письменники та поети в різножан-рових творах розкривали безліч тем: тему мігра-ції (В. Стефаник), родинну тему (І. Нечуй-Левицький), тему свободи (Т. Шевченко, Г. Ско-ворода, Леся Українка), кохання (І. Котляревсь-кий, Г. Квітка-Основ’яненко, І. Франко, І. Кропив-ницький), грошей (Т. Шевченко, І. Котляревський, І. Карпенко-Карий) та багато інших. Новаторство Івана Драча полягало в тому, що він був першим серед українських літературних митців, хто висві-тлив тему екологічної катастрофи (соціально-філософська поема «Чорнобильська мадонна», 
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цикл віршів «Подих атомної», написані після ви-буху Чорнобильської АЕС 1986 року та присвячені жахливій події). Варто зазначити ще одну особливість творчо-го доробку митця. Іван Драч, на відміну від попе-редників, писав не тільки про піднесене, високе, патетичне (про красу, свободу, кохання), а й про звичайні, буденні речі. У «Жартівливій баладі про випрані штани» автор зображує прання матір’ю штанів свого сина, а в іншому ліричному творі – «Етюд про хліб» описує процес приготування аро-матної та смачної випічки – хліба: «Яйце розіб'є, білком помаже, / На дерев'яну лопату – та в піч» [4, 32]. Щодо художнього світу митця варто зазначи-ти, що його творам, як і поезії письменників-шістдесятників Ліни Костенко та Миколи Вінгра-новського, притаманний нерозривний зв'язок митця і природи. Цій тематиці присвячена значна частина доробку автора (поезії «Калинова бала-да», «Дівич-сніги», «Лебединий етюд», «Лист до калини» тощо). Зображуючи нерозривний зв’язок, поет-шістдесятник постає перед нами в «різних іпостасях, починаючи від тонкого народнопоетич-ного лірика й завершуючи глибоко сучасним но-ватором-віршувальником» [3, 433]. У поемі«Лист до калини» простежується зв’я-зок з поезією Ліни Костенко «Старі дуби, спасибі вам за осінь». У ліричному творі Іван Драч зверта-ється до калини, адже йому більше немає кому писати листи, він осиротів, і з ним залишилася тільки одна вонав лузі дитинства – його єдина втіха: «Все більше нікому писать мені листи, / За-лишилась, калино, тільки ти» [4, 383]. Природний образ калини автор трактує як символ безсмертя та краси: «Тож крила підіймай свої ту-гії / Безсмертним цвітом правди і надії!» [4, 384]. У своїй невеликій поезії «Старі дуби, спасибі вам за осінь» Ліна Костенко, як й Іван Драч у творі «Лист до калини», також звертається до природо-опису (до образу старих дубів, які є символом му-дрості, поважності): «Старі дуби, спасибі вам за осінь, / За відлітання радості і птиць, / Що, певно, я затуркана не зовсім» [10].  Обидва вірші пройняті сумним та тужливим настроєм, але в кожного різна причина прояву цього почуття: в Івана Драча – це сирітство й сму-ток за своєю родиною, а в Ліни Костенко – туга за найулюбленішою порою року. У визначному творі художньої шевченкіани – поемі-симфонії «Смерть Шевченка», слід провести паралель між художніми особливостями твору митця-шістдесятника й, безпосередньо, деякими літературними шедеврами мистецтва самого Коб-заря. Іван Драч, так як і Тарас Шевченко в трьох однойменних поемах під назвою «Сон», вдається 

до художнього прийому марення, сновидіння, в яких герої зображені як правдолюби та шукачі істини (одне з них – марення підготовки до кари шпіцрутенами в царській армії: «Од заходу до схо-ду – два ряди / Вже крики звідусіль: «Пора – ве-ди!» / І він, Тарас, веде катів людських / Січуть шпіцрутени вельможні пишні спини…» [4, 55], а останнє марення, де змальовано офіцерів, які не-милосердно б’ють поета, є узагальненим образом нелюдського знущання солдатів над поетом (Тарасом Шевченком) і його переходу в безсмертя [1, 114]: «Гострими підковами / Гупотить, тупо-тить, / Тисне, мне, кичовгує – злісний танець глу-поти / В піні вишумовує» [4, 58]; «Офіцери ходять колом, / Оренбурзький гарнізон, – / І, прошитий диким болем, / Захлинається прокльон» [4, 58]. Автор правдиво зобразив самого Кобзаря, який постійно закликав український народ до самоусві-домлення та пробудження національної гідності. Порівнюючи Шевченкові поеми «Сон» («У кожного своя доля») та «Кавказ» і Драчеву поему-симфонію «Смерть Шевченка» слід зазначити, що ліричні твори є глибоко сатиричними, автори ши-роко використовують образи-символи: (поема «Сон»: сова – символ мудрості, цар волі – символ боротьби за справедливість, кошеня – символ без-порадності та ін., «Кавказ»: Прометей – символ народної волі, орел – символ самодержавства, «Смерть Шевченка»: цвіт вишні та вишневий ві-тер – символ Батьківщини), а у двох творах («Сон» та «Смерть Шевченка») фігурує цифра 3 (магічне число, символ світової Єдності): у першому – це умовні три частини, три картини, які відкрива-ються перед нами (Україна, Сибір, Петербург), а в другому – три видіння (марення) поета. В інших поезіях письменника, зокрема в «Сонячному феніксі», «Протуберанцях серця», «Соняшнику», ми можемо виділити два найголов-ніші фольклорні образи, використовувані мит-цем: образ сонця й образ серця. Тут слід провести паралель з аналогічними образами сучасника ге-ніального митця XX століття Василя Симоненка.  Насамперед, слід зауважити, що для обох пое-тів XX століття серце – це відповідник внутріш-нього, морального багатства та краси: «Благословенна щедрість! Все від неї, / Від щедро-сті думок, сердець і рук» [12, 350]; «Ти здави моє серце своїми руками / І угледиш, що в ньому не-має води» [12,243]; «Диво світу світлом осяяти – потужним світлом серця» [7, 82], «Багряним гро-мом сили тої, / Що нас розчахує з добра / Так б’ють з сердець протуберанці» [4, 66]. Але при всій традиційності певної частини смислових структур з домінантою серце («квітує серце, щас-ливе серце, палає серденько квітнево» [7, 105]; «серце тяжко б’є, немає серцю ради» [7, 151]; 
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«билися в серці напутні слова» [7, 76]; «зридається серце моє» [7, 113] тощо) акцент у загальному кон-тексті ліричної поезії І. Драча зміщено на незвич-ність, свіжість і сучасне звучання образу [9, 12]. Щодо образу сонця варто зазначити, що він у поетів-шістдесятників асоціюєтьсяіз джерелом натхнення. А в поезії І. Драча ще й символізує про-цес, хід художньої творчості, значимість мистецт-ва слова як форми пізнання дійсності: «пірнаю глибоко в сонце» [7, 117]; «пишу про клекіт сонця спомин» [7, 140] та ін.  Загалом образна система творів Івана Драча досить незвична, несподівана та вишукана, чим відрізняється від попередників. У пролозі до пое-ми «Ніж у сонці» простежуємо «лаконічність шти-блет», оранжеве шептання» та «сині тіні…» [6, 6]. Автор не бажав використовувати лише ті образи, які створили ще задовго до нього, а прагнув зро-бити внесок у розвиток української літератури, застосовуючи щось нове, унікальне. Варто звернути увагу на темпоральність мит-ця у творах, тобто осмислення та сприйняття ми-тцем часу позначуваних ситуацій та подій, яку слід порівняти з темпоральністю Ліни Костенко. Між ними можна помітити різницю. Якщо темпо-ральність поетеси (найбільш заглибленої з-поміж представників покоління шістдесятників в онто-логічні пракорені буття українства) відобража-ється в межах антитези «мить-вічність», то темпо-ральність Івана Драча через планетарність голосу відтворює алгоритм епохи й здебільшого перебу-ває в межі одного, присутнього в індивідуальній долі поета, століття [5, 16]: «А день який розкоти-стий стоїть / А я у нім, як в золотому кухлі, / Стою на дні усіх моїх століть» [4, 282-283]. Варто зазначити, що поет, на відміну від по-передників, не любив і не творив пишні, надто вишукано забарвлені українські поезії. У «Жартівливій баладі про випрані штани» він влу-чно зазначив: «Повні образи, повні огуди / Мої пишногубі етюди / «Це вже занадто, це вже занад-то», – / Мені нашіптували сонати / І розсипались по панелі / Мої рондо і ритурнелі– /Я обійшовся без них,/ Оспівуючи штани» [4, 30]. Автор, як і більшість письменників XX сто-ліття, звертається до авторських неологізмів (мільйоноокий, срібномовен, трафаретний, стоко-лос, стоголосіння, журбота та інші). Новотвори І. Драча перегукуються з неологізмами Л. Костен-ко («озерявин», «дібровість», «дніпровість», «без-небий»), Д. Павличка («вишина», «запахучості те-пла», «мжичка»), М. Вінграновського («бабовал», «баболеж» «Магдо-вал», «Магдо-ніч», «дурнобіг»), П.Тичини («яблуневоцвітно», «незридані сльози», «весніти», М. Рильського («празима», «білоодежна Дездемона»). Вони залишаються оказіоналізма-

ми – новотворами, які так і не переходять у зага-льновживану лексику. Поетичні неологізми Іван Драч, як і вищезазначені українські митці, будує за допомогою нагромадження слів із суфіксами емоційної оцінки (побіганнячко, посіданнячко, співаннячко), синонімічних, тавтологічних за се-мантикою утворень (громом-огромом, правиною-виною), поєднання простих частин слова в склад-ні, які зазвичай не поєднуються (морозночорний), давнього суфікса (гніздів’я, веснів’я, руків’я), пре-фіксально-суфіксального способу (забджолили, закаююсь) [11, 142]. Іван Драч не тільки не боявся експерименту-вати з формою творів, образами, а й сміливо вво-див у поезії термінологічну лексику. Вона досить різноманітна й охоплює різні сфери її вживання. Це і філологічна, і спортивна, і технічна, і космічна, і медична лексика тощо: «В міражів сухотні гру-ди, / Астматичний подих-пах» («Міражі») [3, 191] (астматичний подих – медичний термін), «Це тоні-зуюча ін’єкція майбутнього / У вену віку, ластівки-чорнявки […] / У ярмах цифр, у павутинні схем, / Два чорних огирі, два дивних елеватори…» («На дні роси») [3 252] (ін’єкція, вена – медичні терміни, цифри, схеми – математичні терміни, елеватор – технічний або медичний термін) та ін. Науковці В. Власенко, А. Цепколенко зазначи-ли, що терміни в поезіях шістдесятника є центра-ми трохеїчних переосмислень, вони відіграють велику роль у наданні твору експресії, завдяки їм автор створює яскраві метафори, які потребують детального аналізу [2, 25]. Порівнюючи твори Івана Драча й Михайла Стельмаха, звертаємо увагу на те, що другий за-стосовує термінологічну лексику у власних поезі-ях дещо рідше. У вірші «Відходило літо, відходили грози» Стельмаха можна виокремити лише один термін (музичний) – сурми: «І сумно йому в сурми б’ють журавлі, й вдовою зітхає вода» [13, 132], а в «Кінобаладі» Івана Драча простежується нагрома-дження слів-термінів: геометрично безжальний прямокутник (математичний термін), рентген атомної доби (медичний, фізичний або хімічний термін), амвон (теологічний термін): «Горить пе-ред очима геометрично безжальний прямокут-ник, / Цей білий рентген атомної доби, / Цей бі-лий амвон другої половини двадцятого століт-тя» [3, 168]. Не можна не вказати на те, що з таким ентузі-азмом, запаломукраїнський поет Іван Драч пише не тільки ліричні твори. Він виступає і як блиску-чий публіцист. Автор за все своє життя написав безліч статей, в яких він порушує проблему митця й мистецтва («Переплелись, як мамине шиття, сумні і радісні дороги…», «До таємниці Богдана-Ігоря Антонича», «Трагічна квітка: Параджанов 
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Сергій» та ін.). Його можна порівняти з відомим письменником, вченим,перекладачем XIX століття Іваном Франком, який також має величезний нау-ково-публіцистичний доробок, але, на відміну від наступника, охоплював величезну кількість дослі-джуваних тем: «Галичина в сьогорічнім бюдже-ті» – економіка, «Що коштують наші школи» – економіка та освіта, «Наші народні школи і їх пот-реби» – освіта, «Про видання творів Т. Шевчен-ка» – митець та мистецтво та ін.  Іван Драч відомий в Україні як геніальний кіносценарист. Він розвивав започаткований його попередником, Олександром Довженком, жанр кіноповісті. Серед творчого доробку Івана Драча виділяємо сценарії («Камінний хрест», «Пропала грамота», «Злодій», «Іду до тебе», «Вечори на ху-торі біля Диканьки», «Дід лівого крайнього») та кіноповісті («Криниця для спраглих», «Іду до те-бе», «Київський оберіг»).  Митець продовжував традиції Довженка, але дещо відрізнявся від попередника. Так кінопо-

вість «Криниця для спраглих» Драча є «анти-Землею» кінодраматурга, адже твір шістдесятни-ка побудований на «слов’янській язичницькій містиці земних стихій, головним чином на воді та землі» [4, 41], а в «Землі» письменницький погляд звернений до неба, до єдиного Бога. Творчість Івана Драча займає вагоме місце в історії української літератури. Вивчення його ліри-ки, публіцистики та кінематографії в контексті роз-витку сучасної літературної компаративістики да-ли змогу визначити традиції та новаторство поета, особливості індивідуального стилю митця та оці-нити внесок у розвиток літератури реалізму. Твор-чість Івана Драча заслуговує на подальше дослі-дження в поетикальному ключі, мовностильовому аспекті, у компаративному розрізі в порівнянні зі світовими шедеврами в літературі. Матеріал статі «Творчість Драча в контексті розвитку сучасного літературного компаративіз-му» доречно використовувати при написанні нау-кових праць, монографій, літературних проектів. 
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Наталия Яремчук, Виктория Тыршу. Творчество И. Драча в контексте развития современно-

го литературного компаративизма 
Статья посвящена исследованию творчества поэта XXвека Ивана Драча в контексте развития 

современного литературного компаративизма. Рассмотрены и исследованы лирический, публицисти-
ческий и кинематографический аспекты поэта путем сравнительного анализа с соответствующими 
произведениями других украинских авторов, как современников, так и предшественников. В ходе иссле-
дования прослежено подражание Ивана Драча традициям и его новаторство в названиях произведений, 
тематике, образах, на языковом уровне, в частности в широком использовании терминологической 
лексики, авторских неологизмов и индивидуальный стиль поэта.  

Ключевые  слова :  литературный компаративизм, поэма-симфония, народнопоэтическая лирика, 
темпоральность, поэтический неологизм, оказионализм, терминологическая лексика, публицистика, 
кинематография, киноповесть.  

 
Natalia Iaremchuk, Victoria Tyrshu. The work of I. Drach in the context of the development of mod-

ern literary comparativism 
It is impossible to know the specifics of a particular writer's work without a comparativestudy of the works of 

the same literary kind and genre of other artists, both domestic and foreign. 
Literary comparativism is one of the methods of literary studies, the essence of which was to comparethe 

works of literatures of different countries (external literary comparative) ordifferent writers of the same litera-
ture(internal literary comparative), their relationship, mutual and collective configuration in shaping the foreign 
or national literature. Using the comparative method reveals innovative featuresand individual style of the writer. 

The article is devoted to the study of Ivan Drach's work in the context of the development of contemporary 
literary comparativism. Internal comparative analysis is conducted (the comparison does not go beyond the same 
literature (Ukrainian)).The works of the writer of the XX century are compared with the works of the literary sort 
(lyrical works) other writers as precursors (Ivan Franko, Taras Shevchenko) and contemporaries (Lina Kostenko, 
Mykhailo Stelmakh, Vasyl Symonenko, Mykola Vinhranovskyi). During the study, the traditions and his innovation, 
a distinctive style of the poet, were presented. 

In particular the innovation of Ivan Drach’s literary works seen at both in the level of form and in the level of 
content, especially in the title of the works, the subject (in particular, it was the first in the history of Ukrainian 
literature, who opened the topic of environmentalcatastrophe), the use of terminology vocabulary that are the 
centers of trinity rethinking, and they play a big role in providing awork of expressionand the author's neolo-
gisms, which still remain occasionalism. 

Also, the article explores through comparative analysis of cinematic and journalistic heritage of the writer 
with the relevant works Oleksandr Dovzhenko Ivan Franko, respectively. 

Keywords :  literary comparativism, poem-symphony, folk-poetic lyric, temporality, poeticneologism, occa-
sionalism, terminological vocabulary,journalism,cinematography, film story. 
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ВЕБІНАР ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКО-ТЕХНІЧНОЇ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ 

У статті наводиться аналіз сучасних тенденцій у застосуванні технології організації навчання 
через мережу Інтернет у формі вебінару. Розглянуто процес створення системи навчання технічних 
дисциплін майбутніх фахівців з інформаційних технологій в контексті застосування платформ сервісів 
для проведення лекційних та практичних занять. Здійснено огляд платформ для підтримки ведення 
вебінару. Враховуючи наявний досвід використання, рекомендовано кілька платформ, що надають набір 
необхідних інструментів і функцій для реалізації інтерактивної взаємодії зі слухачами та максимально-
го залучення студентів до навчання. Запропоновано ряд організаційно-методичних заходів використан-
ня вебінару як форми практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців. 

Ключові  слова :  інформаційні технології, навчальний процес, вебінар, технічні дисципліни, плат-
форми, сервіси. 

Постановка проблеми. Постійний розвиток та вдосконалення засобів ІКТ зумовлюють вне-сення адекватних змін в інформаційно-освітнє середовище ЗВО, зокрема, що стосуються форм організації освітнього процесу. Прогностичні ви-значення нових способів отримання освіти та під-вищення кваліфікації в Європі зроблені Європей-ською комісією на 2020–2030 рр. [1] містять низ-ку відповідних тенденцій. Виокремимо найважли-віші з них:  
– засоби Інтернет і мобільні Інтернет-пристрої стануть традиційною формою отримання освіти та основним інструмен-том для навчання; 
– багатокористувацькі віртуальні навчальні середовища будуть робити необов’язко-вим відвідування шкіл та університетів; 
– системи та послуги будуть розроблятися з метою забезпечення групового взаємного навчання серед зацікавлених учнів та сту-дентів; 
– мультимедійні матеріали, розміщені в Ін-тернеті, будуть визнаватися як «законні» публікації для вчених. Отже, електронне навчання, що ґрунтується на використанні Інтернет-технологій для ство-рення, управління, добору освітнього контенту, збереження відомостей про студентів та для кон-тролю їх успішності, для спілкування та комуніка-цій невпинно стає традиційною основою освіт-нього процесу. Термін «вебінар» походить від англійського «webinar» (скорочення від «web based seminar»), 

під яким розуміють мережевий семінар, що про-водиться за допомогою веб-технологій у режимі реального часу, тобто синхронно. Однак зараз термін вебінар слід трактувати більш широко: це освітня інформаційно-комунікаційна технологія, організована в мережі Інтернет за допомогою спе-ціального програмного забезпечення, через яке здійснюється очна передача й контроль знань, переважно в інтерактивному режимі [1]. Таким чином, вебінар – це різновид веб-конференції, проведення онлайн-зустрічей або презентацій через Інтернет, простіше – це навча-льне онлайн-заняття або корпоративна онлайн-нарада. Звичайно, лекцію або семінар, в межах яких можна організувати подання навчального матеріалу, його обговорення та закріплення мож-на провести в форматі онлайн-вебінару [2]. Хоч, на даний момент, цей вид занять є перс-пективним і ефективним, проте його використан-ня в освіті ще не набуло належного поширення. Тому питання використання вебінарів безпосере-дньо у навчальному процесі є актуальним. 
Аналіз останніх досліджень. Проблемою впровадження ІКТ, зокрема, вебінарів у освітній процес у свій час займалися Н. В. Морзе, О. В. Ігна-тенко, Л. В. Калачова, В. М. Кухаренко, І. В. Бру-нець, С. Г. Литвинова, Л. Г. Клейно, В. О. Гринько, В. О. Царенко, Г.В. Ткачук та ін. Деякі можливості використання платформ та сервісів для проведен-ня вебінарів розглянуто в роботах закордонних авторів (Д. Кеган (D. Keegan), Є. Швенке (E. Sch-wenke), Х. Фрітч (H. Fritsch), Ф. Мартін (F. Martin) 
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та ін.). Вебінар як нова освітня інформаційно-комунікаційна технологія детально розглядалася в роботі [2]. Питання використання вебінару, як однієї із форм організації в підготовці майбутніх вчителів інформатики вивчалося Г.В.Ткачук [3]. Проте, у вищезазначених роботах дослідники розглядують лише окремі аспекти застосування вебінарів, тоді, як ми вважаємо, на часі дослідити всю проблему в цілому від організаційно-методичних аспектів заходу, до питань програм-ного забезпечення та вибору платформи з найбі-льшим набором необхідних інструментів і функ-цій для реалізації інтерактивної взаємодії між суб’єктами навчального процесу.  
Метою статті є з’ясування особливостей ор-ганізації та проведення навчання технічних дис-циплін майбутніх фахівців з інформаційних тех-нологій у формі вебінару. 
Виклад основного матеріалу. Професійна підготовка майбутніх ІТ-фахівців на факультеті інформатики Національного педагогічного універ-ситету імені М.П. Драгоманова здійснюється у галу-зях знань 12 «Інформаційні технології» (спе-ціальності 121 «Інженерія програмного забезпе-чення», 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інфор-маційні системи і технології»). Значну частину в навчальних планах цих спеціальностей складають дисципліни технічного спрямування такі як: «Теорія електричних та магнітних кіл», «Архітек-тура комп’ютера», «Операційні системи», «Комп’ю-терні системи». У своїй професійній діяльності такі майбутні ІТ-фахівці послуговуватимуться моделя-ми та методами, реалізація яких потребує значних ресурсів, що надають «хмарні сервіси». Застосуван-ня вебінару, як форми проведення практико-семінарських занять в такому випадку має подвій-не значення, як одна із форм методичної системи навчання та змістове, як навчання однієї з інфор-маційних технологій майбутніх ІТ-фахівців. Вебінари, як правило проводяться через сер-віси в мережі Інтернет, які надають послуги, що можуть бути безкоштовними і платними. Для цього необхідно зареєструватися на відповідному порталі та ввійти у віртуальний клас (веб-клас, В-клас). При безкоштовному сервісі кількість учас-ників, здебільшого не перевершує 25 осіб. Результати аналізу науково-методичної літе-ратури та періодичних видань дають можливість стверджувати, що використання вебінарів сприяє вирішенню багатьох проблем навчального проце-су. Зокрема, більшість дослідників визначають такі переваги вебінарів [3,4]: 
– мінімальні витрати на проведення заходів, які організовує та проводить ЗВО.  
– дистанційна форма спілкування. Слухати лектора можна просто, перебуваючи будь де;  

– доступність для практично необмеженої кількості учасників;  
– інтерактивність взаємодії між учасниками і ведучим, що досягається засобами чату (найчастіше) або за допомогою відеозв’яз-ку. 
– можливість доступу до веб-ресурсів у про-цесі проведення вебінару; 
– можливість збереження вебінару у відпові-дному відео форматі.  Не зважаючи на очевидні позитиви у викорис-танні вебінарів в організації навчального процесу, слід вказати на низку обмежень і незручностей, які мають місце при проведенні онлайнових за-нять у формі вебінару[4]. Розглянемо деякі з них: 
– майже повна відсутність емоційного зв’яз-ку, який є важливим у процесі обговорен-ня, оскільки доповідачеві важливо бачити емоції слухачів і відповідно реагувати на них для підтримання уваги;  
– при проведені практичних занять виника-ють певні труднощі. Наприклад, налагоди-ти повну інтерактивну взаємодію при про-ведені лабораторних занять не вдається, оскільки ведучий не має змоги самостійно прослідкувати, на якому етапі виконання завдань знаходиться той чи інший учасник 
– важко, а іноді зовсім неможливо проводи-ти виховну роботу з учасниками, оскільки відсутні умови щодо педагогічного впливу на навчання і виховання;  Зазначимо, що ряд проблем, які створюють вказані обмеження не є значними і в подальшому знайдуть своє вирішення. Деякі із складностей можуть бути попереджені та вирішені заздалегідь. Наприклад, виховна робота з учасниками може бути проведена напередодні організації вебінару.  Проведення вебінару відбувається за допомо-гою відповідного апаратного і програмного забез-печення, засоби якого надають змогу організува-ти навчальний процес в режимі реального часу між користувачами, що знаходяться в різних від-далених місцях. Така діяльність може бути органі-зована як у веб-просторі мережі Інтернет, так і в локальній мережі.  Враховуючи наведений в літературних дже-релах наявний досвід використання, а також влас-ний, ми рекомендуємо кілька платформ, що нада-ють набір необхідних інструментів та функцій для реалізації інтерактиву (живої взаємодії зі слу-хачами та максимального залучення студентів до навчання), і які, на наш погляд, є найбільш прийн-ятними для використання при навчанні техніч-них дисциплін майбутніх фахівців з інформацій-них технологій. https://www.webex.com/. Платформа пропо-нує набір рішень, окрім стандартних функцій,  надає можливість мобільного доступу (навіть з 
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iPhone або IPad). Тарифний план починається с  19$ місячної підписки за кімнату с 8 користувача-ми. Тріальна пропозиція: 14-денна безкоштовна пробна версія для 25 учасників. (http://www.gotomeeting.com). GoToWebinar, GoToMeeting від Citrix. Компанія пропонує на пері-од тріального використання програми не тільки кімнату на 15 користувачів, але й повноцінну тех-нічну підтримку 24/7. Платформа забезпечує під-ключення до вебінару з Mac, PC, iPad®, iPhone® або Android пристроїв. Пакет Professional на 150 учасників за 12$/ місяць. Bussiness на 250 учасни-ків за 15$/ місяць. Enterprise до 3000 учасників. http://webinar.ua/. Платформа для проведен-ня вебінарів. Забезпечується підключення з PC, iPad®, iPhone® або Android пристроїв. Кількість підключень можлива від 3 до 1000. https://www.intermedia.net/anymeeting-video-conferencing. Освітня платформа для вебінарів. Містить повний набір необхідних інструментів та функцій для реалізації інтерактивної взаємодії. Терміном 14 днів забезпечується безкоштовний тестовий доступ до всіх функцій. http://bigbluebutton.org. BigBlueButton. Це рі-шення з повністю відкритим кодом для користу-вачів платформи Linux. Для роботи на Windows необхідно встановити додаткову віртуальну плат-форму (все це детально розписано на сайті розро-бників). З платформою можна ознайомитися в дії прямо з вказаного сайту. Додаткові відгуки про платформу можна знайти на сайті http://habra-habr.ru/blogs/open_source/112066/. Основні характеристики вебінарів – це лег-кість організації та інтерактивність цього заходу. Отже, для бажаючих провести вебінар зараз існує широкий вибір платформ і сервісів, що забезпечу-ють як можливість трансляції та відеозйомки ве-бінару, так і різноманітні інструменти зворотного зв'язку. Ми проаналізували 7 відомих платформ для вебінарів, і повиносили їхні можливості, плюси і мінуси. Розглянуті такі платформи, як: – BigBlue-

Button; – Webinar; – Anymeeting; – Webex; – My own conference [6]; – Megameeting [7]; – Onstreammedia. Розглянемо деякі організаційні та методичні аспекти. При проведенні заняття кожен з учасни-ків знаходиться біля свого комп'ютера, а зв'язок між ними підтримується через Інтернет за допо-могою додатку, що встановлений на комп'ютері кожного учасника, або через веб-додаток. Щоб приєднатися до конференції, потрібно просто вве-сти URL (адресу сайту) у вікні браузера. Участь у вебінарі здійснюється за допомогою сучасних ве-рсій браузерів (Google Chrome, Mozila Firefox, Sa-fari). Використання вебінарів при передачі теоре-тичних знань, з ілюстраціями і можливістю зворо-тного зв'язку є одним з найбільш ефективних спо-собів роботи. Учасники вебінару можуть бути від-несені до таких категорій – ведучий, модератор, слухач. Викладач передає інформацію і отримує зворотній зв'язок у вигляді повідомлень в чаті, голосових питань в аудиторію і відповідей на опи-тування, що проводяться в режимі онлайн. При цьому, кожна категорія користувачів може отри-мувати доступ до тих чи інших функцій платфор-ми і виконувати певні дії. Викладач (ведучий), що проводить заняття, демонструє презентації, керує дискусією із слухачами, за необхідністю вмикає трансляцію свого робочого столу чи вікна програ-ми, використовує інструменти віртуальної дошки. У переважній більшості платформ наявна функція запису вебінару. Система зберігає архів відео засо-бів для повторних переглядів з метою засвоєння навчального матеріалу. Слухати і дивитися ви-ступ викладача можна в режимі реального часу. На вебінарі, як і на традиційному семінарі, є мож-ливість взаємодіяти з викладачем, виконувати його завдання, відповідати на питання і задавати свої. Для участі у вебінарі необхідне наступне об-ладнання. 
Персональний комп'ютер або ноутбук з підк-люченням до мережі Інтернет. Мінімальна швид-кість Інтернет-з'єднання для участі у вебінарі з 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика платформ для вебінарів 
Платформи 2+ веду-чих Англ. мова Укр. мова Рос. мова. Онлайн чат., можл. пере-модерації Презент- ція з ані-мацією Можл. запису відео Реєстрація вебінару, на сервісу 

Можливість ведення  різних баз учасників BigBlueButton + + - + + + + + + My own conference + + – + – – + + + Webinar х + – + + – + + + Anymeeting + + – – – – + + – Webex + + – + – – + – + Megameeting + + – – – + + – – Onstreammedia х + – – – х х + + + - Є, – - Немає, X – Немає даних 
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переглядом відео не менше 256 кбіт/с на прий-мання даних. Рекомендована швидкість для ком-фортної участі у вебінарі з переглядом відео від 2 Мбіт / с. 
Веб камера. Можна використовувати вбудова-ну в ноутбук камеру або зовнішню камеру, що підключається до комп'ютера через USB. Потрібно враховувати, що якість зображення з зовнішньої камери зазвичай краще, але вбудовану камеру використовувати простіше і швидше.  Зовнішню камеру краще розташувати на вер-хній межі монітора по центру на рівні особи. Під час трансляції викладачеві потрібно частіше ди-витися в камеру, щоб зберегти зоровий контакт з учасниками вебінару. Перед початком вебінару необхідно переконатися, що в меню «Налашту-вання» обрана потрібна камера. 
Гарнітура або мікрофон і звуковідтворюючі 

пристрої (Навушники, звукові колонки). У біль-шості випадків рекомендується використовувати USB-гарнітуру з навушниками і мікрофоном, так як зазвичай USB-гарнітура дає більш якісний звук, ніж гарнітура з штекером. Використовувати вбудовані в ноутбук мікрофон і динаміки також можна, якщо заздалегідь передбачити відсутність сторонніх шумів.  USB-гарнітуру потрібно підключити заздале-гідь перед початком вебінару. Підключившись до вебінару, необхідно переконатися, що в меню «Налаштування» обрані потрібні пристрої, а та-кож заздалегідь протестувати звук.  
Ефект «відлуння» виникає у випадках, коли у когось з учасників вебінару звукові колонки зна-ходяться поруч з мікрофоном і мова інших учас-ників з колонок «по другому колу» потрапляє в мікрофон.  Щоб мінімізувати цей ефект, необхідно по можливості використовувати гарнітуру або наву-шники. У разі використання звукових колонок направте їх в сторону від мікрофона.  
Програмне забезпечення. На персональному комп'ютері користувача – учасника вебінару не-обхідна установка плагіна Adobe Flash Player останньої версії, а також веб-браузера (реко-мендовані – Mozilla Firefox, Google Chrome). Попереднє оповіщення про майбутній вебі-нар дозволяє залучити увагу до участі в ньому студентів, забезпечити відвідуваність. якщо вебі-нар розрахований на слухачів з різних часових поясів, необхідно вибрати оптимальний час для всіх учасників. У зміст інформаційного повідом-лення рекомендується включити наступне. 
– Назва вебінару, яка повинна бути конкрет-ною і зрозумілою. 
– Відомості про ведучого вебінару. 
– Відомості про дату, час початку, трива-лість вебінару. 

– Цілі і завдання вебінару. 
– Коротка довідка про структуру та зміст вебінару (по пунктам). 
– Очікувані результати. Для студентів – учасників дистанційних на-вчальних курсів додатково може бути складена ко-ротка інструкція «Як прийняти участь у вебінарі». У разі проведення вебінару в якості самостій-ного заходу, інформацію рекомендується розсила-ти учасникам за 1 тиждень, але, крім того, додат-ково за 1 день і за 1 годину до його початку в ці-лях нагадування слід здійснювати додаткову роз-силку всім учасникам. Практика показує, що чим ближче до початку вебінару сталася реєстрація користувача, тим більша ймовірність його участі. На етапі підготовки до вебінару викладач повинен заздалегідь сповістити технічних фахів-ців про час його проведення для перевірки стану Інтернет-каналів, справності обладнання і про-грамного забезпечення. Робоче місце викладача – провідного вебіна-ру організовується в окремому приміщенні, при цьому вхідні двері повинні бути поза огляду веб-камери. Необхідно відключити телефон, а також закрити всі сторонні програми на комп'ютері ве-дучого.  Слід переконатися, що задній фон відповідає діловому стилю, а також заздалегідь подбати, щоб освітленість приміщення була достатньою для передачі зображення веб-камерою. Якщо при не-достатньому освітленні додатково використову-ється настільна лампа, то її краще направити в стелю або іншу світлу поверхню, відображення від якої забезпечить рівне освітлення. Перед вік-нами краще не розташовуватися, так як картинка може вийти «засвіченою». Існують окремі рекомендації і самому ведучо-му з урахуванням відеотрансляції: бажаний одно-тонний, неяскравий одяг, максимально закритий, без помітних елементів.  Оптимальний варіант тривалості вебінару – 45–60 хвилин, оскільки протягом цього періоду досить ефективно можна утримувати увагу ауди-торії. На більшості платформ з проведення вебіна-рів при реєстрації учасників є обов'язкове поле для вказівки e-mail. Тому при проведенні навчаль-ного вебінару є можливість заздалегідь відправи-ти навчально-методичні матеріали для ознайом-лення і економії часу. Основний навчальний матеріал, який буде демонструватися під час проведення вебінару, повинен бути підготовлений у вигляді презента-ції або окремих графічних файлів і заздалегідь розміщений за допомогою спеціальних інструме-нтів у віртуальному класі. Також заздалегідь  
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повинні бути підготовлені тексти опитувань, які планується проводитися під час вебінару. Методика проведення вебінарів дещо відріз-няється від методики проведення очних лекцій і семінарів з урахуванням особливостей Інтернет-середовища. До проведення якісного вебінару пред'явля-ються наступні вимоги: 
– простота, логічність, чіткість в донесенні відомостей до аудиторії; 
– організаційні здібності ведучого вебінару; 
– навички підтримки інтерактивного спіл-кування; 
– високий темп проведення вебінару одно-часно з умінням максимально повно ви-класти матеріали; 
– вміння утримувати увагу від аудиторії. Існує кілька варіантів проведення вебінарів, що розрізняються підходом до використання тех-нічних засобів, взаємодії з аудиторією. Частина фахівців, які проводять вебінари, вважає, що ціл-ком достатньо аудіоформату: викладач говорить, студенти слухають. При цьому можна підтримува-ти звуковий контакт з аудиторією, відповідати на питання, ініціювати дискусію. При такому варіан-ті прийнята практика в проведенні вебінарів – постійно включений мікрофон тільки у ведучого. В протилежному випадку з'являються шуми і пе-решкоди, викладачеві досить складно в такій ат-мосфері проводити заняття. Все більше фахівців схиляється до думки, що одного звукоряду у час проведення вебінару не-достатньо. З урахуванням сучасного рівня розвит-ку інформаційно-комунікаційних технологій нові-тні методики проведення вебінарів включають елементи відеоряду. Викладачі намагаються ви-користовувати відеокамери, щоб таким чином оптимізувати контакт зі слухачами. Сучасні про-грами для вебінарів дозволяють кожному учасни-ку відображатися в окремому вікні. Однак часто ведучий просто не встигає обро-бляти велиий обсяг різних даних, паралельно роз-криваючи навчальний матеріал. Тому рекоменду-ється взагалі не включати відео слухачів при їх кількості більше 4 чоловік, транслюючи тільки відео ведучого і по черзі включаючи відео інших учасників, які виступають з повідомленнями або задають питання. Для організації якісного вебіна-ру в такому форматі викладачеві необхідно добре освоїти навички роботи з комп'ютерною програ-мою вебінару. Під час проведення вебінару викладач зосере-джений на викладі учасникам навчального мате-

ріалу. Тому бажано, щоб у нього був асистент, в обов'язки якого входить управління електронним опитуванням і потоком чат-повідомлень, вклю-чення і виключення в потрібний час вікон відеот-рансляції викладача та інших учасників (якщо обрана відповідна форма вебінару), усунення ко-роткочасних збоїв в каналах зв'язку тощо. Викладач або асистент повинні підключитися до вебінару за 15–20 хвилин до початку. Беручи до уваги, що деякі учасники можуть зайти в вірту-альний клас заздалегідь, необхідно намагатися заповнити ефір до того моменту, як почнеться вебінар. В ході вебінару можуть бути використані наступні режими. 
– Управління. Включення і відключення мік-рофона, відеокамери, перехід до докумен-тів в різних форматах. 
– Малювання. При необхідності можна виді-лити елементи презентації за допомогою інструментів малювання або указки. 
– Презентація. Перехід по слайдах презента-ції. 
– Опитування. Для інтерактивної роботи з учасниками можна створити опитування і подивитися результати. 
– Запис. Вебінар записується. Таким чином, дотримання зазначених умов і належна організація проведення вебінару умож-ливлює проведення семінарських та лаборатор-них занять з технічних дисциплін для майбутніх ІТ-фахівців в дистанційному режимі. Використан-ня технології вебінару відкриває нові методологі-чні можливості ефективного навчання базових технічних дисциплін технічного спрямування, а також формування у майбутніх ІТ-фахівців фахо-вих технічних умінь та навичок. 
Висновки. Технологія вебінарів надає потуж-ний функціонал для реалізації дистанційного на-вчання та має значні дидактичні можливості. Пе-реважна більшість аудиторних занять традицій-ної форми може бути реалізована засобами вебі-нарів. Безумовно, така форма організації навчан-ня не може повністю замінити традиційного на-вчання, але її використання може значно покра-щити та вдосконалити освітній процес. Досвід використання деяких платформ засвідчує, що ор-ганізація вебінарів у цих середовищах сприяє зро-стання інтересу майбутніх ІТ-фахівців до отри-мання практико-технічних знань, необхідних у їх подальшій професійній діяльності. Методика про-ведення таких занять у формі вебінару має реаль-ні освітні перспективи для навчання та може ус-пішно використовувати в освітньому процесі ЗВО. 
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Петр Малежик, Ткачук Галина. Вебинар как форма организации практико-технической под-
готовки будущих IТ-специалистов 

В статье приводится анализ современных тенденций в применении технологии организации обуче-
ния через Интернет в форме вебинара. Рассмотрен процесс создания системы обучения технических 
дисциплин будущих специалистов по информационным технологиям в контексте применения плат-
форм сервисов для проведения лекционных и практических занятий. Осуществлен обзор платформ для 
поддержки ведения вебинара. Учитывая имеющийся опыт использования, рекомендуется несколько 
платформ, предоставляющих набор необходимых инструментов и функций для реализации интерак-
тивного взаимодействия со слушателями и максимального привлечения студентов к обучению. Пред-
ложен ряд организационно-методических мероприятий использования вебинара как формы практико-
технической подготовки будущих IТ-специалистов. 

Ключевые  слова :  информационные технологии, учебный процесс, вебинар, технические дисципли-
ны, платформы, сервисы. 

 

Petro Malezhyk, Tkachuk Halyna. Webinar as a form of organization of practical and technical 
training of future IT-professionals 

The article analyzes current trends in the use of web-based learning organization technology in the form of a 
webinar. The process of creating a system of training of technical disciplines of future IT specialists in the context 
of application of service platforms for conducting lectures and practical classes is considered. We have reviewed 
the platforms to support the webinar. Considering the available experience, several platforms are recommended 
that provide a set of tools and functions necessary for interactive interaction with students and maximum involve-
ment of students in learning. A number of organizational and methodical measures of using the webinar as a form 
of practical and technical training of future IT specialists are proposed. Many well-known webinar support plat-
forms include the BigBlueButton platform, which is free and freely distributed open source software. BigBlueBut-
ton is a cross-platform system and belongs to software products that are deployed on the hardware of the respec-
tive organization (ZVO server, leased provider server, server on the Internet). A number of organizational and 
methodological measures for a successful webinar are recommended. It is important to fulfill pedagogical condi-
tions – a set of necessary and sufficient measures that create the most susceptible circumstances for the successful 
functioning of the educational process. Virtually all types of classroom instruction in traditional education can be 
delivered through webinars. Of course, this form of learning organization cannot completely replace traditional 
learning, but its use can greatly improve and enhance the learning process. The experience of using well-known 
platforms shows that the services they provide are sufficiently complete for seminars, and the organization of 
webinars in these environments in the study of future specialists in technical disciplines of information technology 
helps to increase the interest in obtaining practical and technical knowledge, the method of conducting such 
classes and has a real perspective. 

Key words:  information technologies, educational process, webinar, technical disciplines, platforms, services 
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здобувач кафедри загальної 

педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
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РІВНЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ  

У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
У статті стисло представлено методику контрольного зрізу словникового запасу дітей молодшого 

дошкільного віку в процесі фізичного виховання на констатувальному етапі дослідження; представлено 
критерії і показники збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку в процесі фізичного вихо-
вання. Схарактеризовано рівні словникового запасу молодших дошкільників (високий, достатній, задові-
льний, низький), описано процедуру ведення підрахунків балів за результатами виконання дітьми запро-
понованих завдань. У таблицях надаються результати виконання дітьми завдань за критеріями експе-
рименту (ознайомлювальний, репродуктивний, діяльнісний) та розподіл молодших дошкільників за рів-
нями збагачення словника. 

Ключові  слова :  словниковий запас, збагачення словника, критерії, показники, констатувальний 
експеримент, фізичне виховання.  У концептуальних положеннях Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року йдеться про «забезпечення особистіс-ного розвитку людини згідно з її індивідуальни-ми здібностями» [1]. Національне відродження України потребує розв’язання нагальних проблем національної освіти, «оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базо-вого компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини» [1]. Ознакою будь-якої держави та її нації є рідна мова. Проблема словникової ро-боти з дітьми на етапі дошкільного дитинства досліджувалась у різних напрямах багатьма вче-ними. Зокрема, збагачення словника дітей дошкі-льного віку (М. Олексієва, Г. Бавикіна, В. Гербова, Г. Ляміна, Г. Розенгарт-Пупко, А. Богуш, І. Непо-мняща, Ю. Ляховська та ін.) [2; 3; 4; 8]; особливос-ті становлення і розвитку словника дітей впро-довж дошкільного дитинства (А. Іваненко, В. Ко-ник, Н. Кудикіна, Ю. Ляховська, Н. Савельєва та ін.) [5; 6; 7]. Результати педагогічних спостережень засві-дчили, що процес фізичного виховання не знай-шов належного місця в практиці дошкільної осві-ти і, зокрема, в процесі збагачення словника до-шкільників. Ґрунтовне опрацювання теоретично-го аспекту даної проблеми дало можливість здійс-нити експериментальне дослідження зі збагачен-ня словника дітей молодшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання. 
Мета – розкрити рівні словникового запасу дітей молодшого дошкільного віку за критеріями методики дослідження в процесі фізичного вихо-вання. 

Завданнями констатувального етапу дослі-дження виступили: визначення критеріїв та пока-зників збагачення словника дітей молодшого до-шкільного віку; розробка методики та добірка діагностичного матеріалу з метою збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку; ви-явлення (характеристика) рівнів словникового запасу дітей молодшого дошкільного віку в про-цесі фізичного виховання. 
Виклад основного матеріалу. Започаткову-ючи експеримент, ми визначили критерії і показ-ники збагачення словника дітей молодшого до-шкільного віку в процесі фізичного виховання. Перший критерій – ознайомлювальний із по-казниками: багатство словника; розуміння спеці-альних термінів фізичної діяльності; точність і доречність вживання слів. Другий критерій – репродуктивний з показни-ками: вживання в мові іменників, вживання в мові прикметників, вживання в мові прислівників. Третій критерій – діяльнісний з показниками: образність (асоціативність) словника; викорис-тання засвоєних слів під час фізичної діяльності; складання простих речень. За означеними критеріями і показниками нами було схарактеризовано чотири рівні словни-кового запасу дітей молодшого дошкільного віку: високий, достатній, задовільний, низький.  
Високий рівень розвитку словника дітей ха-рактеризувався багатством, правильністю, точніс-тю й доречністю використання слів, умінням кори-гувати точність й доречність використання слів, що сприяло вільному і змістовному висловлюван-ню власних думок. Діти виявляли розуміння, умін-ня пояснити значення слів і словосполучень 
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(зокрема, спеціальних термінів фізичної діяльнос-ті і фізичного виховання), а також відтворювали їх у процесі фізичної діяльності за допомогою ру-хів. Точно й доречно вживали іменники, прикмет-ники, дієслова, прислівники, виявляли образність (асоціативність) словника в аспекті розуміння й використання у процесі фізичного виховання по-рівняння. Емоційність мовлення цих дітей свідчи-ла про інтерес до процесу спілкування, а також до значення слів та їх етимології. 
Достатній рівень розвитку словника харак-теризується правильним, точним і доречним ви-користанням у мовленні слів і словосполучень, розуміння яких діти виявляли, пояснюючи їх сенс та відтворюючи засобами фізичної діяльності. Діти могли пояснити значення найбільш пошире-ніших спеціальних термінів фізичної діяльності, виявляли розуміння значення образних засобів (переважно порівняння), могли їх пояснити, про-те мало вживали їх в активному мовленні. Із задо-воленням вступали в спілкування з експеримен-татором і однолітками з приводу фізичної діяль-ності, виявляли інтерес до мови, при цьому мов-лення було досить емоційним. Діти, рівень розвитку словника яких був оці-нений як задовільний, виявляли розуміння зна-чення слів і словосполучень (зокрема, спеціаль-них термінів фізичної діяльності і фізичного вихо-вання), зазначаючи при цьому лише окремі озна-ки чи їх функціональне призначення, в окремих випадках могли передати їх зміст засобами фізич-ної діяльності. Діти цього рівня подекуди вжива-ли в мовленні засоби образності (асоціативності), пояснити які могли лише за допомогою доросло-го. У слововживанні діти припускалися помилок щодо правильності і доречності. Інтерес до мов-лення та слова у процесі фізичної діяльності вияв-ляли лише в окремих ситуаціях ― залежно від на-строю чи зацікавлення темою розмови, про що свідчило в такому випадку жваве емоційне мов-лення. Бідність словника дітей, яких було віднесено до низького рівня, обмежувала їхні можливості висловлювання власних думок. Розуміння значен-ня слів (зокрема, спеціальних термінів фізичної діяльності і фізичного виховання) діти демон-

стрували переважно вказівними жестами, прак-тичними діями чи просто повторенням слова. Ді-ти відмовлялись від мовленнєвого спілкування з експериментатором, або брали в ньому участь лише в окремих випадках. Характерним було нее-моційне мовлення, помилки у слововживанні, за-міна слів жестами, мімікою, вигуками. У мовленні цих дітей не простежувались інтерес, точність і доречність використання слів у процесі фізичної діяльності.  Дослідження рівнів збагачення словника мо-лодших дошкільників відбувалось за кожним із виокремлених критеріїв. Задля цього було розро-блено серію діагностичних завдань, при доборі яких враховувалось: доступність та емоційна при-вабливість завдань дітям молодшого дошкільно-го віку; відповідність дидактичного матеріалу завданням дослідження. За результатами виконання запропонованих завдань кожній дитині були нараховані бали. Про-цедура підрахунків полягала в наступному. За ко-жне завдання дитина отримувала від 1 до 4 балів. Усього завдань було 9. Мінімальна кількість балів, яку могла отримати дитина – 9, а максимальна – 36. Суми балів за обома критеріями була розподі-лена на чотири групи, а саме: 
– 30–36 бали (високий рівень збагачення словника); 
– 22–29 балів (достатній рівень збагачення словника); 
– 15–21 балів (задовільний рівень збагачен-ня словника); 
– 9–14 балів (низький рівень збагачення словника). Результати виконання дітьми завдань за ознайомлювальним критерієм можна простежити в таблиці 1. Як видно з таблиці, на високому та достат-ньому рівнях збагачення словника знаходяться 0% дітей експериментальної та контрольної груп. 34,1% дітей експериментальної групи намагались виконати завдання експериментатора, але відпо-відали на запитання в неповному обсязі.  Ці діти не виявили багатства словника, розу-міння спеціальних термінів фізичної діяльності та точності й доречності використання слів, не вико-

Таблиця 1 – Ознайомлювальний критерій №  п/п Показники Рівні збагачення словника (%) Високий Достатній Задовільний Низький ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 1 Багатство словника – – – – 37,6 40,8 62,4 59,2 2 Розуміння спеціальних термінів фізичної діяльності – – – – 34,4 35,2 65,6 64,8 3 Точність й доречність використання слів – – – – 30,4 29,6 69,6 70,4 
  Середнє арифметичне – – – – 34,1 35,2 65,9 64,9 
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навши, при цьому, жодного завдання експеримен-татора, вони лише імітували свої дії жестами, але із зацікавленістю брали участь в експерименті. Щодо дітей контрольної групи, то на низькому рівні знаходилось 64,9% дітей. Результати виконання дітьми завдань за ре-продуктивним критерієм представлено в таблиці 2. Як видно з таблиці, на високому та достатньому рівнях збагачення словника знаходяться 0% дітей експериментальної та контрольної груп. Намага-лись виконати завдання експериментатора, але відповідали на запитання в неповному обсязі 18-,9% дітей експериментальної групи. Зустрічались діти, які при спілкуванні використовували лише жести. Таких дітей ми віднесли до задовільного рівня збагачення словника. Щодо дітей контроль-ної групи, то на задовільному рівні опинилось 19,4% дітей. На низькому рівні опинились 81,1% дітей експериментальної групи. Ці діти не вияви-ли багатства словника, розуміння спеціальних термінів фізичної діяльності та точності й дореч-ності використання слів, не виконавши, при цьо-му, жодного завдання експериментатора. Щодо дітей контрольної групи, то на низькому рівні знаходилось 80,5% дітей. 

Результати обстеження дітей за діяльнісним критерієм представлено в таблиці 3. Як видно з таблиці, на високому та достат-ньому рівнях збагачення словника знаходяться 0% дітей експериментальної та контрольної груп. Намагались виконати завдання експериментато-ра, але відповідали на запитання в неповному об-сязі 14,1% дітей експериментальної групи Про-аналізуємо одержані результати щодо вихідного рівня збагачення словника молодших дошкільни-ків за ознайомлювальним, репродуктивним, та діяльнісним критеріями. Порівняльні дані рівнів збагачення словника подано у таблиці 4. За станом виконання дітьми завдань нами було схарактеризовано чотири рівні словниково-го запасу дітей молодшого дошкільного віку: ви-сокий, достатній, задовільний, низький. Рівні збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку за результатами констатуваль-ного етапу дослідження подано в таблиці 5.  Як засвідчують дані, на високому та достатньо-му рівнях збагачення словника опинилось 0% ді-тей експериментальної і контрольної груп. 22,3% експериментальної і 23,4% дітей контрольної груп перебували на задовільному рівні. У переважної 
Таблиця 2 – Репродуктивний критерій 
№ п/п Показники Рівні збагачення словника (%) Високий Достатній Задовільний Низький ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 1 Вживання в мові іменників – – – – 25,6 29,6 74,4 70,4 2 Вживання в мові прикметників – – – – 28,8 27,2 71,2 72,8 3 Вживання в мові прислівників – – – – 2,4 1,6 97,6 98,4 
  Середнє арифметичне – – – – 18,9 19,4 81,1 80,5 

Таблиця 3 – Діяльнісний критерій №  п/п Показники Рівні збагачення словника (%) Високий Достатній  Задовільний Низький ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 1 Образність (асоціативність) словника – – – – 16,8 19,2 83.2 80,8 2 Використання засвоєних слів під час  фізичної діяльності – – – – 24 27,2 76 72,8 3 Складання простих речень – – – – 1,6 0,8 98,4 99,2   Середнє арифметичне – – – – 14,1 15,7 85,8 84,2 
Таблиця 4 – Розподіл молодших дошкільників за рівнями збагачення словника на констатувальному 

етапі (%) №  п/п Критерії Рівні збагачення словника Високий Достатній Задовільний Низький ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 1 Ознайомлювальний – – – – 34,1 35,2 65,9 64,9 2 Репродуктивний – – – – 18,9 19,4 81,1 80,5 3 Діяльнісний – – – – 14,1 15,7 85,8 84,2 

Лілія ВАСИЛЕНКО Рівнева характеристика збагачення словника молодших дошкільників у процесі фізичного виховання 



281 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

більшості дітей (77,6% експериментальної і  76,6% контрольної груп) було зафіксовано низь-кий рівень збагачення словника. 
Висновки. Аналіз результатів констатуваль-ного експерименту засвідчив недостатній рівень збагачення словника дітей молодшого дошкіль-ного віку. Під час виконання завдань у мовленні дітей було зафіксовано такі недоліки: бідність словникового запасу; недостатнє розуміння спеці-альних термінів фізичної діяльності; неточне і не доречне використання слів під час фізичної діяль-ності; неможливість упорядкування простих ре-чень; відсутність образності словника; недостат-нє використання у мові іменників, прикметників, антонімів. 

Підсумовуючи результати констатувального етапу експерименту, зауважимо, що стан збага-чення словника дітей молодшого дошкільного віку можна схарактеризувати як недостатній. По-требують визначення та обґрунтування педагогі-чні умови збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку; розробка й апробація моделі й експериментальної методики збагачення словни-ка молодших дошкільників; вдосконалення робо-ти з професійної підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до процесу збагачення словни-ка дітей молодшого дошкільного віку; налаго-дження роботи закладів дошкільної освіти із сі-м'ями вихованців з метою надання батькам допо-моги у цьому процесі. Отже, для збагачення словника дітей молод-шого дошкільного віку в процесі фізичного вихо-вання важливим є: створення необхідних педаго-гічних умов, використання інтерактивних методів і прийомів для переходу слів з пасивного словни-ка молодших дошкільників до активного, робота над свідомим використанням дітьми спеціальної лексики у процесі фізичної діяльності.  

Таблиця 5 – Рівні збагачення словника дітей мо-
лодшого дошкільного віку (констатувальний зріз 
%) Групи Рівні Високий Достатній Задовільний Низький ЕГ – – 22,4 77,6 КГ – – 23,4 76,6 
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Лилия Василенко. Уровневая характеристика обогащения словаря младших дошкольников 

в процессе физического воспитания  
В статье коротко представлено методику контрольного среза словарного запаса детей младшего 

дошкольного возраста в процессе физического воспитания на констатирующем этапе исследования; 
представлено критерии и показатели обогащения словаря детей младшего дошкольного возраста в про-
цессе физического воспитания. Дана характеристика уровней словарного запаса младших дошкольников 
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(высокий, достаточный, удовлетворительный, низкий), описано процедуру ведения подсчетов баллов по 
результатам выполнения детьми предложенных заданий. В таблицах представлены результаты вы-
полнения детьми заданий по критериям эксперимента (ознакомительный, репродуктивный, деятель-
ный) и распределение младших дошкольников по уровням обогащения словаря.  

Ключевые  слова :  словарный запас, обогащение словаря, критерии, показатели, констатирую-
щий эксперимент, физическое воспитание.  

 
Lilia Vasylenko. Level characteristics of young preschoolers vocabulary enrichment in the process 

of physical education 
The article briefly presents the method of control evaluation of young preschool children vocabulary in the 

process of physical education at the ascertaining stage of research. The criteria and indicators of vocabulary en-
richment of young preschool children in the process of physical education are presented, such as acquaintance 
(with indicators (richness of vocabulary, understanding of specific terms of physical activity, accuracy and rele-
vance of the use of words); reproductive (with indicators: the use of nouns, adjectives, adverbs); active (with indi-
cators: the imagery (associativity) of the dictionary; the use of learned words during physical activity; the compi-
lation of simple sentences). The levels of young preschoolers vocabulary (high, sufficient, satisfactory, low) are 
described, the procedure for calculating scores on the results of the completion of the proposed tasks by children 
is described. The tables present the results of the children’s completion of the tasks according to the criteria of the 
experiment (introductory, reproductive, activity) and the distribution of preschool children by vocabulary enrich-
ment levels.  

The analysis of the results of enrichment of the vocabulary of young children of preschool age is insufficient, 
namely, vocabulary poverty; lack of understanding of the specific terms of physical activity; inaccurate and inap-
propriate use of words during physical activity; inability to organize simple sentences; lack of imagery of the dic-
tionary; insufficient use in the language of nouns, adjectives, antonyms. 

To enrich the vocabulary of young preschool children in the process of physical education, it is important to 
create the necessary pedagogical conditions, use interactive methods and techniques for the transition of words 
from the passive vocabulary of young preschoolers to active, work on the conscious use of special vocabulary in 
the physical activity by children. 

Keywords :  vocabulary, vocabulary enrichment, criteria, indicators, ascertaining experiment, physical edu-
cation. 
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