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Виклики, які стоять перед закладами вищої освіти, зумовлюють проблему перебудови профе-сійної підготовки педагогів відповідно до міжна-родних освітніх стандартів. Сучасному суспільст-ву потрібні відповідальні люди, які можуть самос-тійно приймати рішення, прогнозувати й оціню-вати наслідки своєї праці, нести за них відповіда-льність. У руслі цих вимог на систему вищої осві-ти нашої держави покладено завдання підвищен-ня якості професійної підготовки вчителів взага-лі, для початкової школи – зокрема. Отже, зміни вимог до конкурентоспроможно-сті фахівців та якості освіти виступають каталіза-торами реформ вітчизняної освіти. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що сучасні наукові дослі-дженнях містять різноманітні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до профе-сійної діяльності (Т. Байбара, Н. Бібік, В. Бондар, Н. Кічук, Л. Коваль, А. Коломієць, І. Пальшкова, О. Савченко, С. Стрілець, І. Хижняк, Л. Хомич, Л. Хоружа, І. Шапошнікова та ін.). Доцільним вважаємо виокремлення науково-методичних напрацювань відомих вітчизняних і зарубіжних математиків й методистів, які сприя-ють вирішенню проблеми вдосконалення матема-тичної освіти вчителів на всіх її рівнях та етапах (О. Астряб, М. Бантова, Г. Бевз, Г. Бельтюкова, М. Богданович, Я. Гаєвець, М. Гаран, Н. Глузман, Б. Друзь, С. Збандуто, Н. Істоміна, Л. Коваль, О. Комар, Я. Король, Н. Кудикіна, Н. Листопад, Є. Лодатко, Н. Менчинська, О. Митник, М. Моро, О. Онопрієнко, О. Погорєлов, В. Помагайба, С. Скворцова, З. Слєпкань, М. Скаткін, Л. Стойлова, О. Сухова, С. Чавдаров, М. Шкіль та ін.). 

Більшість із названих дослідників перекона-ні, що рівень математичної освіти залежить не тільки від теоретичної успішності вчителя почат-кової школи, який має бути добре обізнаним із системою математичних понять, а й практичної готовності до її формування у здобувачів початко-вої освіти. Не зважаючи на значний вклад науковців у проблему математичної підготовки педагогів, 
залишаються невирішеними такі суперечності: між сучасними викликами і потенційними можли-востями вітчизняних закладів вищої освіти; між вимогами суспільства до професійної підготовки педагогів та реальним станом його готовності до модернізації математичної освіти в умовах Нової української школи. Дана проблема актуалізується також у зв’язку із оприлюдненням результатів PISA з математики (див. табл. 1 [10]). 

Усе вищезазначене обумовило мету даної публікації: виокремлення напрямів удосконалення й розвитку математичної грамотності майбутніх 
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ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

У статті обґрунтовано необхідність формування математичної грамотності, проаналізовано її 
складові. 

Автор визначає «математичну грамотність» чинником математичної компетентності – з одного 
боку та відносно самостійним компонентом із власним змістом і структурою – з іншого. 

Проаналізовано основні напрями, що сприяють удосконаленню математичної грамотності як скла-
дової професійної підготовки педагогів у закладах вищої освіти. 

Доведено, що математична грамотність є важливою умовою підготовки вчителів до реалізації 
Концепції Нової української школи. 

Ключові  слова :  математична грамотність, професійна підготовка педагогів, заклади вищої 
освіти, Нова українська школа. 

Таблиця 1. – Показники математичної грамотності 
за результатами PISA Відсоток 15-річних підлітків в Україні та ОЕСР,  які мають базовий рівень (не мають базового рівня)   Україна Країни ОЕСР Математична грамотність 64% (36%) 76% (24%) Відсоток 15-річних підлітків в Україні та ОЕСР,  які досягли 5-6-го рівня Математична грамотність 5% 11% 
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Квітослава АВРАМЕНКО  Особливості вдосконалення математичної грамотності майбутніх учителів початкової школи  учителів початкової школи у сучасних вітчизняних закладах вищої освіти. Для досягнення мети проведемо аналіз нау-ково-методичних джерел, що дозволять предста-вити основний зміст дослідження. Аналізуючи особливість математики як науки і навчального предмета можна усвідомити, що сучасна матема-тична освіта покликана виховати грамотну й ком-петентну особистість педагога, здатного реалізо-вувати свій потенціал у професійно-творчій дія-льності. При цьому фундаментом удосконалення математичної грамотності виступають: уміння застосовувати математичні знання при розв’язу-ванні практичних і прикладних задач; досвід ви-користання математичних методів, математичне моделювання. Разом з тим, математична грамотність «дозволяє» перенести оволодіння відповідними знаннями та уміннями, що визначаються програ-мами загальноосвітніх закладів, до здатності (студентів / школярів) використовувати матема-тичні знання у різноманітних ситуаціях, наближе-них до реальних життєвих ситуацій. Саме тому під «математичною грамотністю» найчастіше розуміють: 
– розпізнавання проблеми , що виникає у навколишній дійсності; 
– формулювання цієї проблеми мовою мате-матики; 
– вирішення проблеми на основі викорис-тання математичних знань і методів; 
– формулювання та запис остаточних ре-зультатів вирішення проблеми [2; 3; 5; 8]. Крім того, О. Чашечникова вважає, що дане поняття має також включати не лише терміноло-гічну предметну грамотність, а й правильну усну та письмову математичну мову, обчислювальну та графічну культуру [9]. Ми погоджуємося із таким визначенням «математичної грамотності», в якому дана дефіні-ція розглядається як «здатність людини форму-лювати, застосовувати й інтерпретувати матема-тику у різних контекстах. Вона включає матема-тичні міркування й застосування математичних понять, процедур, фактів та інструментів для опи-су, пояснення й прогнозування явищ» [6, 6]. Таким чином, математична грамотність педа-гога визначає наявність необхідних знань та відо-мостей, вміння правильно застосовувати матема-тичні терміни, вирішувати математичні задачі та завдання.  Отже, суттєвою умовою формування матема-тичної грамотності майбутнього педагога є вироб-лення вмінь самостійної математичної діяльності. У напрацюваннях вітчизняних учених так представлено модель математичної грамотності (див. схему 1) [6, 7]. 

Вважаємо також важливим є той факт, що PISA встановлює 6 рівнів математичної гра-
мотності. На найнижчому (першому) рівні уч-ні / студенти відповідають на чітко сформульова-ні завдання, в яких наведено всю необхідну інфо-рмацію та які стосуються добре відомих їм кон-текстів. На найвищому (шостому) учні / студенти здатні узагальнювати інформацію на основі влас-них досліджень, моделювати складні ситуації, розробляти нові підходи для розв’язування неста-ндартних задач; можуть точно формулювати свої висновки й аргументи, обґрунтовувати власні дії [1]. Отже, однією із важливих умов удосконален-ня математичної грамотності майбутніх педагогів є модернізація освітнього процесу у вітчизняних закладах вищої освіти. Ми маємо на увазі не лише використання різноманітні видів тестових, про-фесійно-методичних і творчих завдань, а й вико-ристання сучасних освітніх і мультимедійних тех-нологій, постійний моніторинг та перегляд освіт-ніх програм підготовки фахівців для початкової ланки освіти. Математично грамотна особистість розуміє, як швидко оновлюються знання та інформація. Саме тому вона готова до змін, адаптації до нових умов праці та навчання протягом життя. Ось чому наступним важливим напрямом у формування математичної компетентності й гра-мотності є мотивація майбутніх педагогів до са-моосвіти й професійного самовдосконалення. Це також дозволяє нам зробити висновок, що формування математичної грамотності – це цілес-прямований процес, який здійснюється протягом всього періоду навчання; процес оволодіння сис-темою математичних знань, умінь, навичок;  

Математичне мислення й діяльність 
Математичні поняття, знання й уміння 

Загальні математичні вміння: сприймати-повідомляти; представляти; вибудовувати страте-гії; математизувати; аргументувати й міркувати; використовувати символи, формульну й технічну мови й операції; використовувати математичні ін-струменти 
Процеси: формулювати; застосовувати; інтерпре-тувати/оцінювати 

Схема 1. – Модель математичної грамотності на практиці 
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Квітослава АВРАМЕНКО  Особливості вдосконалення математичної грамотності майбутніх учителів початкової школи  набуття досвіду математичної, пізнавальної, ко-мунікативної, творчої, емоційно-вольової діяль-ності, а також мотивація до самоосвіти та навчан-ня протягом усього життя. Наступним важливим напрямом формування математичної грамотності майбутніх учителів початкової школи вважаємо дотримання прави-льної математичної мови. Метод інтроспекції до-зволяє нам визначити найбільш типові помилки у математичному мовленні: 
– правильність уживання числівників (наприклад: сімдесятий, семисотий, два по три (при множенні чисел) тощо); 
– наголос у математичних термінах (наприклад: дециметр, кілометр, множина, площина, поняття тощо). 
– відмінювання та дієвідмінювання матема-тичних слів-термінів та ін. Для відпрацювання правильності вживання терміні доцільним є використання таких вправ: 1) запис математичного терміну та його відмі-нювання (дієвідмінювання); 2) формулювання твердження, оберненого до даної; 3) доведення своєї позиції, грамотна дискусія з «опонентом» та ін. Підтвердження даного висновку міститься у розробках Є. Лодатка, в якому зазначено, що «понятійний рівень оволодіння математичною інформацією доцільно розглядати у двох планах: 
– оволодіння уявленнями про математич-ний об’єкт чи поняття (первинне абстрагу-

вання) переважно на практично-опера-ційній основі; 
– оволодіння математичними поняттями як абстракціями (вторинне абстрагування) на «логічній основі» [2]. Наступним напрямом удосконалення матема-тичної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти вважаємо застосування інтегрованого під-ходу у закладах вищої освіти, що є також невід’єм-ною умовою реалізації Концепції Нової українсь-кої школи. Так, для студентів спеціальності 013 – 

Початкова освіта у Миколаївському національно-му університеті імені В. О. Сухомлинського запро-ваджено викладання курсу «Математика з мето-дикою її навчання», що сприяє більш міцному за-своєнню математичних знань, а й формуванню математичної грамотності та компетентності, взаємодії теоретичної і практичної складових професійної підготовки вчителів даного профілю. Ми погоджуємося із висновком Г. Шульги що-до використання інтегрованого підходу у форму-ванні математичних понять у майбутніх педаго-гів. Для цього дослідниця пропонує використову-вати технологію гронування, яка спрямована на стимулювання мислення про зв’язки між окреми-ми поняттями та уявленнями з різних навчальних предметів [11, 158]. Для прикладу наведемо табл. 2, в якій представлено поєднання різних математичних понять при вивченні величин [11, 157]. Дієвим вважаємо також аналіз зі студентами завдань, аналогічних до PISA. Це дозволяє визна-чити типові помилки та виокремити шляхи їх за-побігання у здобувачів освіти. Наприклад, до за-вдання найпростішого рівня віднесено наступне: «Марійка та Миколка навчаються в одній школі. Марійка живе в двох кілометрах від школи, а Ми-колка – у п’яти. На якій відстані однин від одного живуть Марійка і Миколка?». При обговоренні потрібно визначити найбільш поширену помилку (однозначна відповідь на це питання), адже зада-ча має декілька варіантів розв’язування. Таку ро-боту вважаємо доцільною, оскільки у 2021 році відбудеться наступне дослідження PISA та органі-затори обіцяють розширити список вимірюваних компетенцій, додавши до нього творче мислення (основні напрямки – математична грамотність та креативне мислення) [10]. Узагальнюючи висловлене, ми можемо зро-бити такі висновки. 1. Математична грамотність має важливе зна-чення у готовності фахівців початкової освіти до професійної діяльності. 
Таблиця 2. – Можливі міжпредметні зв’язки у вивченні математичних величин Математичні величини Природознавство Читання Трудове навчання Довжина Висота рослин, висота гір, довжина річок, глибина морів і океанів Оповідання, вірші, казки та загадки про довжину Вимірювання розмірів окре-мих деталей, отворів тощо Площа Площа водойм і материків, площа країн, областей, районів Оповідання, вірші, казки та загадки про площу Визначення розмірів окремих деталей Маса Маса тварин, маса плодів Оповідання, вірші, казки та загадки про міри маси Визначення маси заготівок, деталей, обчислення необхід-ної кількості фарб, лаків тощо Час Пори року, тривалість життя тва-рин, зміна дня і Ночі Оповідання, вірші, казки та загадки про час Тривалість виробничих про-цесів, продуктивність праці Швидкість Швидкість тварин, швидкість росту рослин, швидкість течії річки Оповідання, вірші, казки та загадки про рух, швидкість Швидкість поступального руху, швидкість обертання 
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Квітослава АВРАМЕНКО  Особливості вдосконалення математичної грамотності майбутніх учителів початкової школи  2. Усвідомлення математики як специфічного способу мислення, розуміння ними діалектич-ного зв’язку із реальною дійсністю, уявлення про математичне моделювання сприяють роз-витку творчої особистості майбутнього вчите-ля, формуванню його наукового світогляду. 3. Математична грамотність педагога визначає наявність необхідних знань та відомостей, 

вміння правильно застосовувати математичні терміни, вирішувати математичні задачі та завдання. 
У подальших розвідках доцільним вважаємо експериментальну перевірку функціонування моделі та критеріїв сформованості математичної грамотності майбутніх учителів початкової шко-ли у закладах вищої освіти. 
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Квитослава Авраменко. Особенности усовершенствования математической грамотности бу-
дущих учителей начальной школы 

В статье обоснована необходимость формирования математической грамотности, проанализиро-
ваны ее составляющие. 
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Квітослава АВРАМЕНКО  Особливості вдосконалення математичної грамотності майбутніх учителів початкової школи  
Автор определяет «математическую грамотность» компонентом математической компетент-

ности – с одной стороны и относительно самостоятельным компонентом с собственным содержани-
ем и структурой – с другой. 

Проанализированы основные направления, которые способствуют совершенствованию математи-
ческой грамотности как составляющей профессиональной подготовки педагогов в заведениях высшего 
образования. 

Доказано, что математическая грамотность есть важным условием подготовки учителей к реа-
лизации Концепции Новой украинской школы. 

Ключевые  слова :  математическая грамотность, профессиональная подготовки педагогов, заве-
дениях высшего образования, Новая украинская школа. 

 
Kvitoslava Avramenko. The features of the improvement of mathematical literacy of future pri-

mary school teachers 
The necessity and the problems of the formation of the mathematical literacy of future teachers are consid-

ered in the article. 
The author defines «the mathematical literacy» as a component part of the professional competence, on the 

one hand, and as a relatively independent component, on the other hand. Teacher's mathematical literacy is de-
fined as having the necessary knowledge and information, the skill to correct use of mathematical terms, to solve 
mathematical problems and tasks. 

The main directions that facilitate the improvement of mathematical literacy as a component of the profes-
sional training of teachers in higher education institutions are analyzed. Among the components of mathematical 
literacy are: mathematical knowledge and literate mathematical language, the ability to use mathematical sym-
bols and operations, the ability to solve and interpret mathematical problems. 

Among the areas of improvement of mathematical literacy of future teachers, the author defines: moderniza-
tion of the educational process (use of professional-methodical and creative tasks, modern educational and multi-
media technologies, constant monitoring of specialists training for the elementary level of education); adherence 
to the correct mathematical language; an integrated approach in higher education institutions; analysis with 
students of tasks similar to PISA (common mistakes definition and identifying ways to prevent education recipi-
ents from them, etc.). 

It is demonstrated that the understanding of mathematics as a specific way of thinking facilitates the devel-
opment of the creative personality of the future teacher, the formation of his scientific outlook. 

It is proved that mathematical literacy is an important requirement of teacher’s training for the implementa-
tion of the New Ukrainian School Conception. 

Keywords :  mathematical literacy, teachers’ professional training, higher education institutions, higher 
education institutions, the New Ukrainian School.  
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ  
З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ  

Сьогодні інновації у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії зумовлені вимога-
ми держави та соціальним запитом населення, адже їх професійні діяльність здійснюється у лікуваль-
но-реабілітаційних та оздоровчо-реабілітаційних закладах Міністерства охорони здоров’я та пов’язана 
із здоров’язбереженням. Суттєва увага повинна приділятися формуванню конкурентоспроможного на 
ринку праці фахівця з фізичної терапії у відповідності до європейських стандартів, який здатен до пос-
тійного професійного самовдосконалення та фахової мобільності у напрямку застосування сучасних 
засобів реабілітації. У статті уточнено поняття «професійна діяльність фізичного терапевта», яку 
ми розглядаємо як систему цілеспрямованого застосування професійних умінь та практичних навичок, 
що ґрунтуються на професійно-орієнтованих знаннях, які гарантують усвідомлене їх використання у 
досягненні поставленої мети та при вирішення професійних завдань». Також розкрито зміст професій-
ної діяльності фахівців з фізичної терапії, її основні напрямки, які розкривається через мету, цілі та 
завдання професійної діяльності.  

Ключові  слова :  підготовка, професійна діяльність, професійні функції, функціональний стан, здо-
ров’я, абілітація, реабілітація, відновлення. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Підготовка фізичних тера-певтів, які здатні здійснювати висококваліфікова-ну допомогу в напрямку підвищення рівня здоро-в’я, компенсацію функційних порушень, профілак-тику рухових дисфункцій людини, була і залиша-ється на сьогодні актуальною проблемою. Це пов’я-зано із нагальною потребою щодо впровадження змін у сфері охорони здоров’я у напрямку здійснен-ня адекватного та своєчасного реабілітаційного втручання у відповідності до індивідуальних особ-ливостей та потреб громадян, спрямованих розви-ток, збереження, відновлення функціональних мо-жливостей організму людини, забезпечення повно-цінної життєдіяльності хворих і неповносправних, підвищення рівня якості життя населення України.  Незважаючи на діючі у вищій школі стандарти професійної підготовки фахівців з фізичної терапії, зазначення у класифікаторі професій відповідних посад для студентів-випускників зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», фахівці стика-

ються із певними труднощами, які пов’язані, з од-ного боку, з неврегульованістю правового поля щодо їх подальшого працевлаштування, та недо-статньою кількістю лікувально-оздоровчих, оздо-ровчо-реабілітаційних установ для здійснення професійної діяльності, з іншого.  Тому дуже важливим питанням є визначення сфери професійної діяльності фізичних терапевтів, ерготерапевтів на сучасному етапі становлення спеціальності в Україні. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-тання професійної діяльності фахівців з фізичної терапії висвітлені у роботах широкого кола науков-ців. Зокрема, дослідниками розкрито окремі аспек-ти клінічної діяльності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії та формування готовності до її здійс-нення (О. В. Бісмак, А. С. Вовканич, А. Герцик, М. Я. Романішин та ін.); досліджено проблему фор-мування готовності до здоров’язбережувальної ді-яльності (Н. О. Бєлікова, Л. Б. Волошко, Ю. О. Лянной, О. І. Міхеєнко та ін., а також діагностичної (А. Фасті-вець) та валеологічної діяльності (О. Міхеєнко). 
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Юлія АРЄШИНА, Оксана БЕСПАЛОВА, Надія АВРАМЕНКО  Професійна діяльність фахівця з фізичної терапії та ерготерапії  Але, незважаючи на посилену увагу дослідни-ків до проблем професійної діяльності фахівців з фізичної терапії, невирішеною залишається про-блема їх подальшого працевлаштування. 
Формування цілей статті (постановка за-

вдання). Метою статті є теоретичний аналіз зміс-ту професійної діяльності фахівців з фізичної тера-пії та визначення сфер їх діяльності. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Трактування поняття «діяльність» у науково-методичній літературі розглядається із різних нау-кових позицій. Термін «діяльність» в енциклопе-дичному філософському словнику прямо пов’яза-ний з працею і «цілеспрямованим перетворенням» будь-яких елементів зовнішнього світу на нові елементи, що стають результатами цієї діяльності [2]. Психологічна природа діяльності найбільш широко розкрита Л. Виготським, П Н. Кузьміною, В. Шадріковим та іншими. Філософське розуміння діяльності представлена у наукових працях С. Рубінштейна. Згідно визначень В. Д. Шадрикова, В. Н. Дружиніна, діяльність людини – це багаторів-нева структура, яка має спонукальні причини і спрямована на досягнення певних результатів. Спонукальними причинами діяльності є мотиви, тобто сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, що викликають активність суб’єкта і визначають спрямованість діяльності [9]. За Л. С. Рубінш-тейном трудова діяльність є основним, історично первинним видом людської діяльності. Кожен кон-кретний вид трудової діяльності реалізується ви-значеним нормативно схваленим (найбільш ефек-тивним) способом. У процесі освоєння професії людина перетворює цей наказаний спосіб на інди-відуальний, властивий лише їй спосіб діяльності, де відображає свої особисті особливості, у тому числі й психологічні [3].  М. І. Д’яченко та Л. А. Кандибович характери-зують діяльність як з психологічної, так і соціоло-гічної позиції. В першому випадку діяльність трак-тується як мотиваційний процес використання засобів для досягнення певної мети, а в другому – як цілеспрямований процес перетворення дійснос-ті з метою створення матеріальних і духовних цін-ностей [4, 72]. Науковцями виділено чотири типи діяльності: необхідна діяльність як задоволення базових фізі-ологічних потреб і потреб самообслуговування: прийняття їжі, сон, особистий догляд, гігієна та ін.; діяльність за угодою як оплачувана праця або осві-та у навчальному закладі, що базується на взаєм-ному обміні та відбувається, в основному, за межа-ми дому; діяльність за зобов’язанням, що носить характер роботи або продуктивної праці та, зазви-чай, не передбачає грошової винагороди: це робо-та по дому, приготування їжі, похід до магазину, 

догляд за дітьми та ін.; діяльність у вільний час, тобто час, що залишився після необхідної діяльно-сті, діяльності за угодою та діяльності за зобов’я-занням: відпочинок та інші види діяльності, які людина хоче виконувати [10].  Діяльність за зобов’язанням або професійна діяльність: потребує від особистості (групи осіб) відповідних якостей, знань, умінь і навичок, особ-ливостей стану здоров’я для задоволення її (їхніх) власних і суспільних потреб (за Г. В. Тимощук); відображає статусні характеристики суб’єкта та існує у формі «дій або ланцюжка дій» (за О. Леонтьєвим) із застосуванням професійних знань, умінь і навичок задля якісного перетворен-ня дійсності шляхом впровадження результатів професійної діяльності у реальну практику. Про-фесійна діяльність – рід праці, результат диферен-ціації останньої. Її успіх передбачає володіння опе-раційною, організаторською, психологічною та моральною сторонами, а також готовністю до реа-лізації оптимальних способів вирішення професій-них завдань [6, 365]. У нашому дослідженні професійну діяльність фізичного терапевта будемо розглядати як систе-му цілеспрямованого застосування професійних умінь та практичних навичок, що ґрунтуються на професійно-орієнтованих знаннях, які гарантують усвідомлене їх використання у досягненні постав-леної мети та при вирішення професійних завдань. Професійна діяльність фізичного терапевта обумовлена вимогами системи Міністерства охо-рони здоров’я України та потребами суспільства. Аналіз науково-методичної літератури дозво-лив нам відзначити різні позиції науковців щодо видів професійної діяльності фізичного терапевта. Так, згідно даних Української асоціації фізичної терапії, основним видом є практична діяльність, яка включає надання цілого спектру клінічних (реабілітаційне обстеження, оцінювання, визна-чення реабілітаційного діагнозу, складання про-гнозу та здійснення реабілітаційного втручання) та позаклінічних послуг (участь у наукових дослі-дженнях, навчальних програмах, консультуванні та адміністративній діяльності) [5].  На думку С. В. Гука, професійна діяльність фа-хівця включає в себе наступні види діяльності: спортивно-педагогічну, рекреаційно-дозвільну, оздоровчо-реабілітаційну, освітньо-професійну, корекційну, організаційно-управлінську [1, 67]. За даними Г. І. Романова, ключовими є: реабі-літаційна, яка здійснюється у межах лікувально-профілактичних закладів системи Міністерства охорони здоров’я України), фізкультурно-оздоровча, що здійснюється в освітніх закладах, а також лікувально-реабілітаційна, яка передбачає надання допомоги хворим на неповносправним в 
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Юлія АРЄШИНА, Оксана БЕСПАЛОВА, Надія АВРАМЕНКО  Професійна діяльність фахівця з фізичної терапії та ерготерапії  амбулаторно-поліклінічних закладах та домашніх умовах.  Окреслені науковцями види професійної дія-льності повною мірою відображують основні на-прямки роботи фізичного терапевта, які конкре-тизується у вигляді мети, цілей діяльності та їх професійних функцій. Метою діяльності фізичного терапевта на посаді є надання послуг приватним особам і насе-ленню загалом для усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізич-ного стану та самопочуття осіб усіх вікових кате-горій з різноманітними порушеннями діяльності функціональних систем (Клименко, 2019). Фізичні терапевти можуть здійснювати про-фесійну діяльність як самостійно, так і в складі мультидисциплінарної команди у закладах мініс-терства охорони здоров’я, освітніх, спортивних та інших, серед яких: громадські заклади, включаю-чи центри первинної медико-санітарної допомо-ги, оселі громадян, а також районні відділення; освітні та науково-дослідні центри; фітнес-клуби, клуби здоров’я, спортивні заклади та курорти; хоспіси; лікарні; будинки по догляду; професійні медичні центри; амбулаторні клініки; приватні кабінети, дільниці та клініки фізичної терапії; в’язниці; публічні заклади з спортивними компле-ксами (наприклад, торгові центри); реабілітаційні центри і притулки; школи, включно з дошкільни-ми закладами та спеціальними школами; центри чи будинки для пенсіонерів; спортивні центри/ клуби; робочі місця/ підприємства. Місце провадження практичної діяльності залежить від цілі фізичної терапії: пропагування здорового способу життя, профілактики, лікуван-ня/ втручання, абілітації чи реабілітації [8].  За даними асоціації фізичних терапевтів України, фізичні терапевти можуть ставити будь які з наступних цілей: 
– сприяти охороні здоров’я та благополуч-чю, як окремим особам так і широкій гро-мадськості/ суспільству, підкреслюючи важливість фізичної активності та вправ; 
– запобігати порушенням, обмеженню акти-вності та обмеженню можливості участі, а також обмеженню життєдіяльності осіб, які мають ризик зміни рухової поведінки, яка виникла унаслідок порушення стану здоров’я, соціально-економічних стресо-вих чинників, чинників середовища та спо-собу життя; 
– проводити втручання/ лікування для від-новлення цілісності систем організму не-обхідних для руху, максимальної функції і одужання, зведення до мінімуму непраце-

здатності, покращення якості життя, неза-лежного рівня життя та працездатності як окремих осіб, так і груп людей, які мають змінену рухову поведінку, яка була викли-кана порушеннями, обмеженням активно-сті, обмеженням можливості участі та об-меженням життєдіяльності; 
– змінювати середовище, бар’єри, доступ-ність удома та на роботі, що є на шляху до повноцінної участі у звичних та очікува-них соціальних ролях. Випускник зі спеціальності 227 «Фізична те-рапія, ерготерапія» по завершенню навчання, згідно класифікатора професій ДК 003-2010 та відповідно до зміни № 6 (від 01.11.2017 р.), здатен обіймати первинну посаду 3226 – асистент фізич-ного терапевта (раніше – медична сестра з ліку-вальної фізкультури, медична сестра з масажу) та отримує відповідну кваліфікацію для виконання таких професійних функцій: 
– комплексний підхід у використанні різно-манітних фізичних вправ та природних чинників для оздоровлення людини;  
– проведення комплексного обстеження (рівень фізичного розвитку, фізичної під-готовленості та працездатності, рухових можливостей людини);  
– розробку та впровадження програми фі-зичної реабілітації у співпраці з членами мультидисциплінарної команди та пацієн-том/клієнтом з урахуванням його індиві-дуальних особливостей та трудової діяль-ності; 
– проведення оздоровчих занять із застосу-ванням фізичних вправ; 
– пояснення мети і завдань заняття, техніки виконання рухових дій, рекомендованих пацієнту, у будь-якому реабілітаційному періоді;  
– здійснення контролю за ефективність реа-білітаційної програм та навчання навич-кам самоконтролю упродовж всього періо-ду реабілітації;  
– проведення традиційного та нетрадицій-ного видів масажу;  
– застосування технічних та біотехнічних засобів у процесі реабілітаційного втру-чання;  
– здійснення виховної роботи в процесі фі-зичної реабілітації, пропагування здорово-го способу життя та формування стійкої спрямованості на оздоровлення;  
– організацію методичного супроводу реабі-літаційних та оздоровчих занять фізични-ми вправами для людей, які займаються фізичною культурою самостійно;  
– профілактики травматизму, забезпечення безпеки проведення занять;  
– надання першої невідкладної допомоги при гострих порушеннях стану здоров’я;  
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– розповсюдження медико-біологічних, еко-логічних, соціально-економічних, загаль-нокультурних і правових знань [1].  Якісне виконання функцій і задач професій-ної діяльності фізичного терапевта забезпечуєть-ся шляхом формування загальних, інтегральних та спеціальних компетентностей у процесі їх про-фесійної підготовки. 
Висновок. Професійна діяльність фізичного терапевта – система цілеспрямованого застосу-вання професійних умінь та практичних навичок, що ґрунтуються на професійно-орієнтованих знаннях, які гарантують усвідомлене їх викорис-

тання у досягненні поставленої мети та при вирі-шення професійних завдань. Вона повинна відпо-відати вимогам системи Міністерства охорони здоров’я України, потребам пацієнтів/клієнтів і громадському здоров’ю, та передбачає надання клінічних (реабілітаційне обстеження, оцінюван-ня, визначення реабілітаційного діагнозу, скла-дання прогнозу та здійснення реабілітаційного втручання) та позаклінічних послуг (участь у нау-кових дослідженнях, навчальних програмах, кон-сультуванні та адміністративній діяльності) у межах оздоровчо-реабілітаційних, освітніх, ліку-вально-оздоровчих закладах на інших установах. 
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Юлия Арешина, Оксана Беспалова, Надежда Авраменко. Профессиональная деятельность 
специалиста по физической терапии и эрготерапии  

Сегодня инновации в профессиональной подготовке будущих специалистов по физической терапии 
обусловлены требованиями государства и социальным запросом населения, ведь их профессиональные 
деятельность осуществляется в лечебно-реабилитационных и оздоровительно-реабилитационных 
учреждениях Министерства здравоохранения и связана с здоровьесбережения. Существенное внимание 
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Юлія АРЄШИНА, Оксана БЕСПАЛОВА, Надія АВРАМЕНКО  Професійна діяльність фахівця з фізичної терапії та ерготерапії  
должно уделяться формированию конкурентоспособного на рынке труда специалиста по физической 
терапии в соответствии с европейскими стандартами, способный к постоянному профессиональному 
самосовершенствованию и профессиональной мобильности в направлении применения современных 
средств реабилитации. В статье уточнено понятие «профессиональная деятельность физического 
терапевта», которую мы рассматриваем как систему целенаправленного применения профессиональ-
ных умений и практических навыков, основанных на профессионально-ориентированных знаниях, кото-
рые гарантируют осознанное их использования в достижении поставленной цели и при решении про-
фессиональных задач». Также раскрыто содержание профессиональной деятельности специалистов по 
физической терапии, ее основные направления, которые раскрывается через цель, цели и задачи профес-
сиональной деятельности. 

Ключевые  слова :  подготовка, профессиональная деятельность, профессиональные функции, 
функциональное состояние, здоровье, абилитация, реабилитация, восстановление. 

 
Yulia Areshina, Oksana Bespalova, Nadezhda Avramenko. Professional activity of a specialist in 

physical therapy and occupational therapy  
Today, in Ukraine there is an urgent need to introduce changes in the health sector towards adequate and 

timely rehabilitation interventions in accordance with the individual characteristics and needs of citizens, aimed at 
the development, preservation, restoration of the functional capacity of the human body, ensuring full functioning 
of the disabled and disabled improving the quality of life of the population of Ukraine, which is the responsibility of 
specialists in physical therapy and ergotherapy. Training of physical therapists who are able to provide high-
quality assistance in the direction of improving the level of health, compensation of functional disorders, preven-
tion of motor dysfunction of a person is an actual problem today. The article clarifies the concept of "professional 
activity of a physical therapist", which we consider as a system of purposeful application of professional skills and 
practical skills, based on vocationally-oriented knowledge, which guarantees their conscious use in achieving the 
set goal and in solving professional goals. It was found that the professional activities of these specialists involve 
the provision of clinical (rehabilitation examination, evaluation, determination of rehabilitation diagnosis, prog-
nosis and implementation of rehabilitation intervention) and extracurricular services (participation in scientific 
research, training programs, counseling and administrative activities) within the framework of wellness – reha-
bilitation, educational, health-improving institutions at other institutions. The content of the professional activity 
of the specialists in physical therapy, its main directions, which is revealed through the purpose, goals and tasks of 
the professional activity are also disclosed. The qualitative fulfillment of the functions and tasks of the profes-
sional activity of the physical therapist is ensured by forming general, integral and special competences in the 
process of their professional preparation. 

Key  words :  preparation, professional activity, professional functions, functional state, health, habilitation, 
rehabilitation, recovery. 
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Людмила АРИСТОВА  Патріотичне виховання другокласників НУШ у процесі вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» 

Проблема реформування загальної середньої освіти на сучасному етапі є одним зі стратегічних завдань держави, яке неможливе без виховання сучасної молодої людини – особистості-патріота. У сучасних умовах утвердження державності України, коли відбуваються трагічні події для українського народу (війна на Сході України, ане-ксія Криму) виховання патріотичної і свідомої молоді є актуальною проблемою. Так, у «Програмі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (авт. І. Бех, К. Чорна) наголошується, що «патріотизм українців покли-каний захистити національні інтереси своєї дер-жави, відновити її територіальну цілісність, дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формування в Україні громадянського суспільст-ва, моральної, правової культури особистості, роз-квіт національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини» [1, 3]. Актуальною проблемою для України є те, як узгодити, ввести в концепцію універсальності власний ментальний простір, етнічну національ-ну унікальність, різні сфери духовної діяльності. Універсалізм, притаманний українській культурі, проявляється, починаючи з концепції софійності світу часів Київської Русі, як концепції «трьох сві-тів» (виборність, спрага героїчної долі, філософія серця Григорія Сковороди), так і в тому, коли уні-версального значення надається національним святиням: як Пісня, Соборність, Рід, Родина, Дити-на, Тризуб, Хата, Рушник, Писанка. Подібно до провідних форм духовного осво-єння світу належить мистецтво. Воно рівночас-но – і форма суспільної свідомості, і засіб пізнан-ня, і галузь духовного самовираження особистос-

ті. Як опредметнена культура, воно постає спосо-бом духовного освоєння світу й самореалізації особистості під кутом зору ідеалів Краси і гармо-нії. Мистецтво несе в собі весь багатотисячний досвід чуттєво-образного пізнання. А народне мистецтво є посередником між кожною людиною, як особистістю, реально визначеним йому періо-дом життя, в конкретному історичному просторі і часі та культурою світу. За твердженням Л. Масол, «мистецтво має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-естетичне виховання потрібно розгля-дати не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб осо-бистісного розвитку школярів на основі виявлен-ня індивідуальних здібностей, різнобічних есте-тичних потреб та інтересів» [2]. Саме мистецтво впливає на формування духовного світу учнів, їхньої моральної та естетичної вихованості.  Аналіз програм з інтегрованого курсу «Мистецтво» свідчить про різноманітність вико-ристання естетико-виховних можливостей цього курсу у патріотичному вихованні учнів. Вивчаючи українську народну та професійну музику, знайо-млячись з видатними українськими митцями, композиторами та виконавцями на уроках «Мистецтва», учні мають можливість відчути кра-су українського музичного мистецтва, дізнатися про особливості музики українського народу, від-чути національну своєрідність, спільне та відмін-не в музиці різних народів. Аналіз педагогічної літератури, вивчення пе-редового досвіду роботи закладів загальної сере-дньої освіти свідчить про значний інтерес науков-ців до дослідження проблеми патріотичного  
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДРУГОКЛАСНИКІВ НУШ  
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО» 

У статті висвітлено основні результати дослідження проблеми патріотичного виховання учнів 
Нової української школи засобами музичного мистецтва. Запропоновано методичні підходи до викорис-
тання українознавчого матеріалу державного підручника з інтегрованого курсу «Мистецтво» (авт. 
О. Калініченко, Л. Аристова). Проаналізовано українські музичні твори, які запропоновано для вивчення 
на уроках у другому класі та їх вплив на виховання патріотичних почуттів учнів Визначено шляхи пода-
льшої наукової роботи щодо розроблення ефективної методики патріотичного виховання школярів 
Нової української школи. 

Ключові  слова :  патріотичне виховання, НУШ, музичне мистецтво, інтегрований курс, урок, ме-
тодика. 



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

Людмила АРИСТОВА  Патріотичне виховання другокласників НУШ у процесі вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» виховання учнів. Ця проблема досліджувалась у різних напрямах, а саме: національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку (А. Богуш, Н. Барабаш, О. Каплуновська, І. Кичата та ін.), вихо-вання учнів і молоді на засадах народної педагогіки (І. Зайченко, О. Макаренко, О. Соколовська, М. Стельмахович та ін.); залучення учнів до україн-ських національних звичаїв і традицій (О. Бату-хніна, С. Ласунова, Н. Рогальська, В. Стрельчук, В. Фан, З. Файчак); розвиток теорії та практики ви-ховання, в тому числі національного і патріотич-ного (І. Бех, В. Гнатюк, В. Демчук, М. Красновський, І. Мартинюк, Г. Пустовіт, Ю. Руденко, П. Щербань), виховання патріотизму засобами мистецтва (Л. Масол, В. Одарченко, Р. Осипець О. Просіна, О. Стьошна, Г. Шевченко та ін.). Провідними україн-ськими науковцями (Л. Масол, О. Рудницька, Г. Падалка, Л. Хлєбнікова та ін.) було обґрунтовано основні підходи до вивчення українознавчого му-зичного матеріалу, виховний потенціал української народної пісні, особливості її використання у про-цесі навчання учнів різних вікових груп. Метою статті є аналіз українознавчого мате-ріалу в змісті інтегрованого підручника «Мис-тецтво 2 клас» (авт. Л. Калініченко, Л. Аристова), окреслення методичних засад його вивчення на уроках музичного мистецтва та його вплив на виховання патріотизму і формування ціннісного ставлення в учнів до української музики.  Змістове наповнення інтегрованого підруч-ника «Мистецтво 2 клас» уможливлює посилення виховного потенціалу курсу завдяки впроваджен-ню полікультурної складової й одночасного збе-реження національних пріоритетів. Це зумовлює органіку етнонаціональної серцевини й полікуль-турного контексту: через ціннісний вплив мисте-цтва ефективніше відбувається і національно-культурна ідентифікація особи, і діалог культур. Сприйняття творів мистецтва пов’язано з уза-гальненням, самостійними судженнями і виснов-ками учнів.  Молодший шкільний вік – це особливий етап у формуванні ставлення людини до навколиш-нього світу, коли визначається її спрямованість. Ознайомлення другокласників з мистецтвом про-ходить у комплексі почуттів, уявлень, асоціатив-ного мислення й багатьох інших компонентів пси-хічної діяльності. Внаслідок освоєння цього курсу відбувається залучення учнів до етичних і есте-тичних цінностей національної і світової культу-ри, формуються вищі естетичні цінності, розвива-ється толерантне ставлення до світу, актуалізу-ються здібності сприймати свою національну культуру як невід’ємну складову світової культу-ри і у результаті більш якісно оцінювати її уні-кальність і неповторність.  

Розглянемо змістове наповнення державного підручника інтегрованого курсу «Мистецтво 2 клас» (автори О. Калініченко, Л. Аристова) [3] та його вплив на виховання патріотизму у другокла-сників. Навчально-методичний апарат даного підру-чника спрямовано на реалізацію його основних функцій і ґрунтується на наступних засадах: зміс-тове наповнення, характер викладу матеріалу і побудована система методів і прийомів навчання відповідають віковим психологічним особливос-тям учнів другого класу, згідно з вимогами про-грами вони доступні, різноманітні, тісно пов’язані з життєвим світом, пізнавальними інтересами і потребами дитини; вони враховують те, що моло-дші школярі не можуть повноцінно засвоїти на одному уроці багато нових слів і понять, тому ви-значення останніх подаються в елементарних, спрощених формулюваннях і підкріплюються конкретними й зрозумілими дітям прикладами й ілюстраціями; вміщені в підручниках запитання, завдання, вправи дидактично доцільні, вони акту-алізують досвід дітей, що є важливим для повно-цінного засвоєння нового художньо-пізнавального матеріалу і його застосування і за-кріплення у власній художньо-практичній діяль-ності; виконання завдань передбачає диференціа-цію з урахуванням різних рівнів розвитку дітей (наприклад, при імпровізації інструментального супроводу до пісень учень обирає дитячий інстру-мент, який відповідає не лише музичному образу, а і його виконавським інтересам і можливостям); для формування здатності особистості до культу-рного самовираження і розвитку творчих здібнос-тей у підручниках поряд із запитаннями на засво-єння навчального матеріалу і завдань суто трену-вального характеру вміщено художньо-творчі завдання: імпровізувати ритмічний супровід до пісні на дитячих інструментах, створити на них своєрідні «звукові картини», інсценувати пісню з елементами перевтілення, фантазувати й приду-мувати оригінальні образи у перебігу виконання художньо-практичної роботи; візуальний матері-ал виконує дидактичну функцію, а не допоміжну суто ілюстративну, що конче важливо для усвідо-млення і закріплення мистецьких знань і вмінь, адже репродукції мистецьких шедеврів, фотогра-фії, ритмічні схеми-партитури є суттєвим джере-лом художньої інформації; водночас логічно роз-міщені кольорові ілюстрації мають також естети-ко-виховну і загальнокультурну цінність, вони спрямовані на розвиток культури естетичного сприймання, смаку, художнього мислення; розро-блений навчально-методичний апарат, що вклю-чає систему запитань і завдань різних рівнів і ти-пів, актуалізує практичну спрямованість змісту, 
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його зв’язок із життєдіяльністю дітей молодшого шкільного віку, з природним і культурним сере-довищем. У підручнику уведено героїв-комунікаторів, які навчаються разом з учнями, що викликає цікавість у дітей – Гармонія, королева Мелодія, король Ритм, королева Композиція, ко-роль Декор. Зміст підручника «Мистецтво» для 2-го класу структурований за блоками: «Образотворче мис-тецтво» і «Музичне мистецтво». За умов інтеграції навчального матеріалу на світоглядному (тематичному) рівні домінантні змістові лінії – музичне та образотворче мистецтво – зберігають відносну автономність, адже кожному з них прис-вячено окремі блоки підручника і кожний послі-довно реалізує в рамках спільної теми дидактичні завдання, притаманні опануванню мови саме цьо-го виду мистецтва. Зокрема, учні під час сприймання та інтерп-ретації музики мають усвідомити такі основопо-ложні поняття музичного мистецтва, як елементи мови музики і музичні засоби виразності (мелодія, ритм, лад, темп, тембр, динаміка, ре-гістр). Із синтетичними видами мистецтва – теат-ром та кінематографом – знайомить учнів другий розділ підручника. Зміст підручника побудований за діалогічним принципом – інформаційні блоки перемежовуються різними видами запитань і за-вдань.  Розглянемо блок «Музичне мистецтво». У даному блоці знайшли належне відображення всі елементи змісту освіти й види діяльності учнів на уроках музичного мистецтва: знання про музику, уміння користуватися цими знаннями як способа-ми діяльності (активне сприйняття, аналіз-інтерпретація музичного твору, хоровий, ансамб-левий і сольний спів, пластичне інтонування), досвід творчої діяльності (музично-ритмічні рухи, імпровізація на дитячих музичних інструментах, вокальна і пластична імпровізація, інсценування пісень, музичних казок, програмних творів у кон-тексті навчальної теми), емоційно-ціннісне став-лення (висловлювання власних вражень та оці-нок щодо прослуханої музики). На це спрямовано основні рубрики особистісно зорієнтованого під-ручника: «Слухаємо музику», «Співаємо, музикує-мо», «Дивимося фільм», «Творимо разом», «Міркуємо, відповідаємо». Велика увага приділена наповненню підруч-ника українознавчим музичним матеріалом як для слухання, так і для співу. Так, пісенний мате-ріал підручника складається з 16 різнохарактер-них пісень – українські народні пісні («Два півни-ки», «Щедрик» обробка М. Леонтовича, «Щебетала пташечка», «Ой на горі жито…»); пісні композито-рів-класиків: музика Я. Степового слова 

Т. Шевченка «Зацвіла в долині»; пісні сучасних українських авторів («Кап-кап», «Промінчик» (музика і слова Н. Май), «Здрастуй, рідна шко-ло!» (музика А. Олєйнікової, слова Н. Іванової), «Рушничок» (музика А. Олєйнікової, слова Є. Левченко), «Папуга-мандрівник» (слова і музи-ка З. Еманової), «Хто співає» (музика і слова Ю. Поплавської), «Зимові свята» (музика і слова А. Салогуба), «Біла казка» (музика О. Янушкевич, слова М. Ясакової), «Пісня про зарядку», «А ми любимо читати» із музичної казки «Урок для зві-рят» (музика О. Янушкевич слова М. Ясакової), «Траляляй» (музика А. Улицької слова А. Качана). Запропонований музичний матеріал направлений на виховання любові до рідного краю (звичаїв, традицій), виховання пошани та любові до куль-турного спадку свого народу і музичного мистец-тва, позитивно впливає на формування у учнів почуття патріотизму. Пісні яскраві, прості, за му-зичним матеріалом, і сучасні.  Для сприймання музичного мистецтва (слухання і аналізу-інтерпретації) запропоновано твори українських композиторів, українські муль-тфільми, українські сучасні опери і балети. Твори українських композиторів (М. Скорик «Мелодія», В. Косенко «Не хочуть купити ведмедика», «Купили ведмедика»; Ж. Колодуб «Троль», «Снігова Королева» із сюїти «Снігова Королева», Л. Іваненко «Бабуся Ягуся», К. Стеценко «Чи дома-дома хазяїн дома?», Л. Горова «Ой радуйся, зем-ле…», український народний танець «Аркан», українські народні пісні «Вийшли в поле косарі», «Іди, іди, дощику…», музика Б. Фільц, вірші Т. Савчинської-Латик опера-казка «Лісова школа», Ю. Шевченко балет «Буратіно і чарівна скрипка», мультфільми «Курча в клітиночку», «Як Петрик П’яточкин слоників рахував» тощо) охоплюють теми життя і інтересів дітей, світу, що оточує уч-нів, явищ природи, календарних свят тощо.  Поряд з класичними творами, пропонується сприймання творів сучасних композиторів. Розг-лянемо один із них більш детально. Так, вперше пропонується слухання балету Ю. Шевченка «Буратіно і чарівна скрипка». Цей балет входить до репертуару Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка. Музику до вистави написав ві-домий київський композитор Юрій Шевченко, лібрето – Едуард Яворський, Віктор Литвинов та Юрій Шевченко, фантастичні декорації вигадала художниця Марія Левитська, поставив балет хоре-ограф Віктор Литвинов. Хоча балет написаний за мотивами казки Олексія Толстого «Золотий клю-чик або Пригоди Буратіно», його історія на балет-ній сцені значно змінилась, як зазначає В. Литвинов: «Значно змінивши всім відомий сю-жет казки О. Толстого, у фіналі нашого балету всі 
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персонажі стають добрими (це стосується Караба-са-Барабаса, Лисиці Аліси та Кота Базиліо). У на-шій історії добро перемогло зло не шляхом відп-лати, а завдяки чарівним перетворенням і силою любові. У нашій постановці класика поєднується із сучасними елементами балету та пластикою. Глядачі одразу бачать, де негативний, а де пози-тивний герой. Яскравий, часом гротескний танець (негативних персонажів) протиставляється підне-сеному танцю позитивних героїв» [4]. Як зазначає Л. Тарасенко «Знайшлося місце і золотому ключи-ку – тут він музичний, скрипковий, – яким у фіна-лі Тато Карло відчиняє двері «Театру Мрії», де панують гармонія, світло і добро.» [5]. Фрагменти, які пропонуються для слухання другокласникам – перша дія, перша картина «Галоп»; перша дія, друга картина «Тато Кар-ло» [3, 66] контрасті за настроями і музичним ма-теріалом. Перший фрагмент – стрімкий танець, який виконують ляльки-маріонетки, а другий – лірична тема майстра-скрипаля Тата Карло. Звер-немося до лібрето першого фрагменту: «У театрі Карабаса-Барабаса розпочинається вистава… Га-лоп…Галоп…Галоп… Стрімко проносяться по сцені актори-маріонетки, серед них – лисиця Аліса й кіт Базиліо, красуня Мальвіна й пудель Артемон. Та-нець стає все динамічнішим, Карабас підганяє втомлених акторів, які танцюють з останніх сил. Тендітна Мальвіна не витримує такого ритму і падає. Виставу зірвано… Карабас-Барабас розлю-чений. Лисиця Аліса й кіт Базиліо виносять за ку-ліси зламану ляльку Мальвіну – тепер її віддадуть «в ремонт».» [6]. Запитання, які пропонуються для міркування учнів: Як музика передає настрій героїв цієї казки? Звертається увага на танці – які танці – сольні, ансамблеві чи групові – ти побачив у цій виставі?  Другий фрагмент – «Тато Карло» поданий у лібрето наступним чином: «Тато Карло у своїй майстерні ремонтує ляльки та шиє їм нові костю-ми. Лунає чарівний вальс і захоплений майстер милується красивими ляльками, що висять на стінах, і уявляє, як вони виступають на сцені теат-ру Мрії. Та годі мріяти, Татові Карло час братися до роботи. Ось воно полінце, ось інструменти… Майстер починає працювати. «Ой! Ой! А-а-а! Обе-режно!» Це стогне, ойкає й покрикує поліно в ру-ках тата Карла. І ось поліно перетворюється на хлопчика. Під звуки Чарівної Скрипки Буратіно оживає. Хлопчик робить перші кроки. Щасливий тато вчить його рухатися. Але в цей час лисиця Аліса і кіт Базиліо приносять до майстерні нещас-ну зламану Мальвіну й недбало кидають на підло-гу. Тато Карло ремонтує механізм ляльки. Мальві-

на знову гратиме в театрі. Але спочатку треба за-ново навчитися ходити. Несміливі перші кроки. Їй допомагає Буратіно. Кроки Мальвіни стають впев-неніші, вона набуває колишньої грації. Пара валь-сує. Тато Карло грає на Чарівній скрипці. Звуки музики огортають всіх таємничим серпанком та одухотворяють ляльок.» [6]. На другому уроці учням пропонується про-слухати ще два фрагменти балету – друга дія, пер-ша картина «У таверні – лисяця Аліса та кіт Бази-ліо»; друга дія, друга картина «У царстві Мрій» [3, 70]. Ці два фрагменти також контрастні за харак-тером і музичним матеріалом – перший – яскра-вий комічний танок героїв казки лисиці Аліси та кота Базиліо, а другий – ліричний мрійливий вальс Мальвіни, Буратіно та інших героїв казки. Лібретисти так розповідають про ці уривки: «Придорожня таверна. Господиня таверни, круж-ляючи між столиками, закінчує приготування до зустрічі гостей. Вона танцює з розбійниками. Чу-ється страшенний гуркіт. Це входить Господиня таверни – огрядна дама. До таверни вбігають Бу-ратіно із друзями і ховаються під широчезною спідницею Господині таверни…» [6]; «З’являється Скрипаль – тато Карло. Злет смичка і … мелодія Чарівної Скрипки заволодіває всіма. Звуки ведуть нас у Царство Мрій, поселяються в серцях тих, що, здавалося, ще так недавно були недоступними для добра. Під звуки чарівного вальсу театр Мрії вітає героїв. Під одним дахом зібралися усі коли-шні актори Карабаса: витівник Буратіно, красуня Мальвіна, лисиця Аліса й кіт Базиліо, Карабас-Барабас із Господинею таверни.» [6].  Знайомство з цим балетом на уроках мистец-тва дає можливість другокласникам не лише поз-найомитися з чудовою музикою українського су-часного композитора, а і зазирнути за лаштунки театру, відвідати костюмерну, балетну репетицій-ну залу, закулісний буфет, адже головні герої про-тягом всієї вистави через постійні перегони із пе-реслідувачами постійно потрапляють саме туди.  Отже, проведене дослідження дає змогу стве-рджувати, що діяльність вчителя щодо патріотич-ного виховання учнів на уроці музичного мистец-тва повинно мати цілісний, системний характер, бути націлене на цілеспрямоване і послідовне збагачення змісту музично-педагогічної освіти цінностями української музичної культури. Адже, саме музичне виховання вирішує проблему відро-дження духовності українського суспільства. Актуальність зазначеної теми потребує пода-льшої наукової розробки ефективної методики формування педагогічної готовності майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів. 
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Людмила Аристова. Патриотическое воспитание второклассников НУШ в процессе изучения 

интегрированного курса «Искусство» 
В статье отражены основные результаты исследования проблемы патриотического воспитания 

учащихся Новой украинской школы средствами музыкального искусства. Предложены методические 
подходы к использованию украиноведческого материала государственного учебника по интегрирован-
ному курсу «Искусство» (авт. А. Калиниченко, Л. Аристова). Проанализированы украинские музыкаль-
ные произведения, которые предложены для изучения на уроках во втором классе и их влияние на воспи-
тание патриотических чувств учащихся. Определены пути дальнейшей научной работы по разработке 
эффективной методики патриотического воспитания школьников Новой украинской школы. 

Ключевые  слова :  патриотическое воспитание, НУШ, музыкальное искусство, интегрированный 
курс, урок, методика. 

 
Lyudmila Arystova. Methodicalbases of training future teachers to patriotic education of students 

in school 4th classes art lessons of musical  
The article reflects the main results of the study of the problem of preparing teachers of musical art for the 

patriotic education of students in the modern information space. The proposed methodological foundations for 
the use of Ukrainian musical material presented in the state textbook "Art" (вy E. Kalinichenko, L. Aristova). Ana-
lyzed music and their influence on the formation of valuable relation schoolchildren to Ukrainian music. The ways 
of further scientific work on the development of an effective methodology for the formation of the pedagogical 
readiness of teachers for the patriotic education of schoolchildren are determined. 

The main contents of the textbook «Art» are highlighted. The educational material proposed in the textbook 
corresponds to the contents of the programme «Art» and is divided into such subjects as "Fine Arts" and "Musical 
Art". Block "Musical art" covers folk, classical and modern music. The basis of the contents structure and educa-
tional methodological apparatus of the textbook is person-oriented learning and upbringing. 

The enlightened methodological guidelines on the use of Ukrainian textbook material will help the future 
teacher to direct their teaching activities to form students' sense of patriotism based on national traditions. 

For the perception of musical art (listening and analysis-interpretation) works of Ukrainian composers, 
Ukrainian cartoons, Ukrainian modern operas and ballets are offered. The article provides guidelines for listening 
to music in lessons. Along with classical works, the perception of works of contemporary composers is offered. The 
contemporary ballet of Ukrainian composer Yuri Shevchenko's "Pinocchio and the Magic Violin" is performed.  

The focus is on the activities of the future teacher on patriotic education of students at the lesson of musical 
art. It is proved that it should have a holistic, systemic character, be aimed at purposeful and consistent enrich-
ment of the content of musical and pedagogical education with the values of Ukrainian musical culture. After all, 
it is musical education that solves the problem of the revival of the spirituality of Ukrainian society. 

Keywords :  patriotic education, NUS, musical art, integrated course, methodology.  
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THE ROLE OF A PEDAGOGICAL STAFF FOR PROVIDING  
THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION  

The article analyzes the notion of quality of higher education and the role of the teaching staff in the educa-
tion processes. There have been featured the key trends that influence the activity of the departments of higher 
education institutions and increase their importance for providing quality of higher education. The theoretical 
foundations of the department functioning in the higher education system of Ukraine are generalized. In the proc-
ess of research the author can conclude that: innovative changes occurring in higher education need to address 
the important issues of ensuring the quality of higher education; the effectiveness of the quality of higher educa-
tion depends largely on the teaching staff of the departments; during the years of Ukraine's independence, both 
the negative and the positive phenomena occurred in the teaching staff of the department; it is important to im-
prove the system of remuneration of teachers of higher education institutions, their social security, and to im-
prove the conditions of their professional activity in accordance with European standards; efficiency of use of 
modern information technologies requires considerable financial and modern logistical support from the state. 

Key  words :  pedagogical staff, higher education, quality, higher education institutions, key trends.  

Svitlana BEBKO The role of a pedagogical staff for providing the quality of higher education 

Today, Ukrainian higher education system is in-fluenced by global trends. Under the conditions of competition in the world market of education services new requirements for quality of higher education  have appeared. The assurance of quality of higher edu-cation has always been an important issue, but at pre-sent it is particularly relevant for the integration of national higher education into the European education space. Scientific and teaching staff of the departments has the special importance for the effectiveness of higher education institutions (HEIs). It is well known that the training of highly qualified specialists is deter-mined by the quality of work of the scientific and pedagogical staff. In today's conditions the require-ments for the work of the department are complicated, new challenges and tasks are posed. The role of scien-tific and pedagogical staff in the search for forms and methods of raising the efficiency of the educational process is increasing. A number of scientific papers have been pub-lished on topical issues of importance of the depart-ment in quality assurance of higher education. Famous Ukrainian scientists – I. Gryshchenko, I. Kaleniuk, O. Kuklin, D. Kucherenko, I.Melnykova, A. Marchuk and others – have been fruitfully studying this issue. The objective of the article is to generalize the theoretical basics of functioning of departments in the system of higher education.  In the context of research, an important methodo-logical issue is to determine the quality of functioning of the higher education system. If we consider higher education as a public good, 

the quality of education as a social institution is one of the key indicators of higher education performance. From an individual's point of view, the quality of edu-cation is the total result of the knowledge, skills that increase the value of the labor force in the labor mar-ket, at a fair (reasonable) price. There are several methodological approaches to understanding the quality of education in the scientific literature and official sources.  ‘World Declaration on Higher Education for the 21st Century: Vision and Action” states that the quality of education is an aggregate of such elements as sys-tematicity, multifactorial manifestation, multifaceted practical outcome, etc. [1]. There is such a criterion for evaluating the quality of higher education, as the abil-ity of a graduate of a higher education institution to meet their material and spiritual needs, as well as the needs of society. According to the Law of Ukraine "On Higher Edu-cation", the system of providing the quality of educa-tional institutions is evaluated by National Agency for Higher Education Quality Assurance [2]. The Encyclopedia of Education of Ukraine states that "quality of higher education" should be consid-ered by means of two concepts – "quality of education" and "quality of preparation". The quality of education includes the state of material and laboratory base, the amount of scientific and methodological literature, the qualification of teachers, the quality of the educational base, the effectiveness of student’s practices and more. The quality of preparation includes the ability of the graduate to absorb the material in full, positive moti-vation to study, responsibility of the student for the 



25 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

level of knowledge and experience, interest in employ-ment in the profession, etc. [3, p.1016]. Another feature of higher education quality is the so-called "quality instability". This is related to the high share of subjectivity in the production of educa-tion services (teaching activities of the teacher) and in the perception of this service by consumers (cognitive activity of students). The quality of higher education depends on a number of factors – obvious (teacher qualification, availability of education equipment, con-ditions for access to library funds, etc.) and non-obvious (teacher behavior, audience placement, weather conditions, rumors, etc.). It is considered that the most influential factor in the high quality of educa-tion is the motivation of the student (desire to learn and acquire knowledge). Therefore, the qualification of the teachers of the departments is an important component of the quality of higher education. The Encyclopedia of Education of Ukraine gives the following definition of "department": "In Ukrainian universities of the III and IV levels of accreditation the department is the basic structural unit of universities (its branches, institutes, faculties) carrying out educational and methodical activity in one or more related specialties, specializa-tion or educational disciplines and carries out scien-tific, research and scientific-technical activity in a cer-tain direction. ”[4, p.380]. The main task of the teach-ing staff of the department is to conduct educational, methodical, scientific, research and scientific-technical activity in a certain direction. The main functional responsibilities of the teacher include [3, p.84]: 
– preparation of training courses and their methodological support; 
– delivering lectures; 
– conducting practical, seminars and other classes; 
– individual work with students and improve-ment of scientific and pedagogical skills; 
– preparation of educational and methodological literature. It is worth noting that the work of a teacher of a higher education institution is a creative and intellec-tual activity. Its features are complexity and versatil-ity. Modern innovation processes, fierce competition in the field of education services require some changes in teaching. According to the Law of Ukraine "On Higher Education", new world programs provide for reduction of one ECTS credit to 30 hours. Due to the reduction of lectures and classroom activities, the functions of teaching staff are changing. Modern teacher should perform more scientific and methodo-logical work, actively master the functions of tutor, expert and coordinator. 

The teaching staff should have not only profes-sionalism but also high mobility, flexibility to adapt to new changes. To meet the requirements of the pre-sent, the teacher must have an active scientific work, be able to speak the language of international commu-nication – English, as well as be able to work with edu-cation information technologies. In 2018, significant changes took place in the edu-cation work of the departments of the universities of Ukraine. The legislative framework for the functioning of higher education, including the work of the depart-ments of universities, has been updated. Documents governing the activities of the scientific and pedagogi-cal staff of universities are the Law of Ukraine "On Education", the Law of Ukraine "On Higher Education", "Regulations on the certification of teaching staff", etc. According to these documents, the participants of the education process (including teachers) face strategic tasks – transition to a step-by-step system of training specialists in order to improve the educational and cultural level of society, raise higher education in Ukraine to the level of achievement of the most devel-oped countries of the world through the implementa-tion of a number of international projects and invest-ments [4, 2, 5]. The updated laws provide for a significant expan-sion of the academic organizational and personnel autonomy of higher education institutions. This pro-vides more opportunities for democratization of par-ticipants in the education process, including the teach-ing staff of the departments. Today, some negative phenomena of functioning of the teaching staff are observed in Ukraine. Due to the difficult economic conditions in the country, one of the problems is the low pay of teachers. In this regard, there is such a widespread phenomenon as part-time work. As a result, there is a decrease in the creative potential of teachers, overstressing of intellectual and physical forces. Also, some representatives of the teaching staff resort to additional earnings, which un-dermine the authority of the department and higher education as a whole (writing graduation thesis and term papers for students, etc.). Due to the low pay for teaching, not enough highly qualified teachers are involved in the teaching process, which requires considerable theoretical and methodo-logical assistance. Teaching is losing its high status in society [6, p.225]. The financial difficulties of the higher education institutions caused the deterioration of the educational and methodological quality assur-ance of the educational process and material and tech-nical base. At the same time, there have been positive devel-opments in the work of the scientific and pedagogical staff of the departments. During the years of  independence, the departments of higher education 
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institutions gained greater independence in the for-mation of education programs, methods and forms of teaching. Due to the global Internet, scientific and pedagogical staff have increased the level of access to global information resources, and increased opportu-nities to get acquainted with the organization of training at leading universities in the world. After having implemented a Ph.D. degree in Ukraine, more mobility in the European education and scientific space has appeared for a teaching staff. It is also possible to note an increase in the internal mobility of the national education system. Positive changes were caused by the credit-modular system implemented in accordance with the basic principles of the Bologna Declaration. Credit-modular system facilitates the transition from collec-tive forms and methods of working with students to individual [7, p. 418-419].  According to Ukrainian scientists I. Kaleniuk and O. Kuklin, the modern higher education system is fea-tured by innovative processes that, in particular, in-fluence the work of the departments of higher educa-tion institutions. They include [8, p. 256]: 
– democratic changes in the activity of higher education institutions and scientific and peda-gogical staffs that form the modern education environment on the basis of educational alter-natives, subjective interaction, humanization of student’s life, increased demand for higher education; 
– decentralization of higher education, which activates the development of regional sys-tems, provides them with the right to inde-pendently determine the ways of organizing education and upbringing of students; 
– the necessity of updating the system of pro-fessional training of teachers, taking into ac-count innovative transformations and on the basis of introduction of alternative forms of training; 
– the need to carry out social and pedagogical initiatives in accordance with a scientific sys-tem of managing innovation processes; 
– the need to save the national educational tra-ditions of higher education and search for mechanisms for their transformation to the new socio-technological environment; 
– carrying out education in accordance with information and technological changes, in 

particular the introduction of distance forms, virtual models of learning, etc.; 
– taking into account new educational technolo-gies that have emerged in other fields of sci-entific and practical knowledge – psychology, sociology, linguistics and others; 
– implementation of monitoring as a mean of diagnostic study of the functioning and devel-opment of higher education institution, scien-tific-pedagogical processes, educational achievements and results of student’s devel-opment, teaching staff of the departments, etc. Other modern tendencies that significantly influ-ence the activity of scientific and pedagogical workers of higher educational institutions include [9, 10]: 
– restructuring of Ukrainian national school, changing the status and ownership of univer-sities; 
– the transition from a knowledge paradigm to a competency that involves the introduction of innovative teaching technologies and tech-niques; 
– transition to a new educational paradigm, which implies new competences in the pro-fessional activity of future specialists.  Summarizing the results of our research, we can conclude that the European orientation of higher edu-cation in Ukraine has necessitated some changes in the work of the departments of universities. Based on the synthesis of the results of the study, we can draw the following conclusions: 
– the innovative changes taking place in the field of higher education need to address the important issues of ensuring the high quality of higher education; 
– the quality of higher education quality de-pends largely on the teaching staff of the de-partments; 
– during the years of Ukraine's independence, both the negative and the positive phenom-ena occurred in the teaching staff of the de-partment; 
– it is important to improve the system of re-muneration of teachers of higher education institutions, their social security, to improve the conditions of their professional activity in accordance with European standards; 
– the efficiency of the use of modern informa-tion technologies requires considerable finan-cial support from the state, modern logistical support, etc. 

Svitlana BEBKO The role of a pedagogical staff for providing the quality of higher education 
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Светлана Бебко. Роль педагогического коллектива в обеспечении качества высшего образо-
вания  

В статье проанализированы понятие качества высшего образования и роль профессорско-
преподавательского состава в учебно-научном процессе. Охарактеризованы ключевые тенденции, 
влияющие на деятельность кафедр высших учебных заведений, которые повышают их значение в обес-
печении качества высшего образования. Обобщены теоретические основы функционирования кафедры в 
системе высшего образования Украины. Сформулированы выводы: инновационные изменения, которые 
происходят в сфере высшего образования, требуют решения важных вопросов обеспечения высокого 
качества высшего образования; эффективность качества высшего образования в значительной степе-
ни зависит от профессорско-преподавательского состава кафедр; за годы независимости Украины в 
работе профессорско-преподавательского состава кафедры состоялись как негативные, так и пози-
тивные явления; важно усовершенствовать систему оплаты труда преподавателей высших учебных 
заведений, их социальное обеспечение, улучшение условий их профессиональной деятельности в соот-
ветствии с европейскими стандартами; эффективность использования современных информационных 
технологий требует значительной финансовой поддержки со стороны государства, современного ма-
териально-технического обеспечения. 

Ключевые  слова :  педагогический коллектив, высшее образование, качество, высшие учебные за-
ведения, ключевые тренды.   

Світлана Бебко. Роль педагогічного колективу в забезпечення якості вищої освіти 
Сьогодні система вищої освіти в Україні знаходиться під впливом світових тенденцій. В умовах кон-

куренції на світовому ринку освітніх послуг виникають нові вимоги до якості вищої освіти. Забезпечен-
ня якості вищої освіти завжди було важливим питанням, але на сьогодні це особливо важливо для ін-
теграції національної вищої освіти в європейський освітній простір. 

Особливу роль у роботі вищих навчальних закладів (ВНЗ) відіграють науково-педагогічні працівники 
кафедр. Добре відомо, що підготовка висококваліфікованих спеціалістів визначається якістю роботи 
науково-педагогічних кадрів. В сучасних умовах вимоги до роботи кафедри ускладнювалися, ставились 
нові виклики та завдання. Значення науково-педагогічних кадрів у пошуку форм і методів підвищення 
ефективності навчального процесу зростає. 

Опубліковано низку наукових праць, присвячених актуальним проблемам сенсу кафедри у забезпечен-
ні якості вищої освіти. Провідні українські вчені – І. Грищенко, І. Каленюк, О. Куклін, Д. Кучеренко, І. Мель-
никова, А. Марчук та інші – вивчають цю проблему. 

Метою є узагальнення теоретичних основ функціонування кафедр у системі вищої освіти України. 
Інноваційні процеси, що впливають на роботу кафедр вищих навчальних закладів, включають: 
– демократичні зміни у діяльності вищих навчальних закладів та науково-педагогічних колективів, 

що формують сучасне освітнє середовище на основі альтернатив освіти, предметної взаємодії, гумані-
зації студентського життя, підвищення попиту на вищу освіту; 

– децентралізація вищої освіти, що активізує розвиток регіональних систем, надає їм право самос-
тійно визначати способи організації навчання та виховання студентів; 

– необхідність оновлення системи підготовки вчителів з урахуванням інноваційних перетворень та 
впровадження альтернативних форм навчання; 

– необхідність збереження вітчизняних освітніх традицій вищої школи та пошуку механізмів їх 
трансформації у нове соціально-технологічне середовище; 

– освіта відповідно до інформаційно-технологічних змін, зокрема впровадження дистанційних форм 
навчання тощо; 

– врахування нових освітніх технологій, що сформувалися в інших галузях наукових та практичних 
знань; 

– здійснення моніторингу як засобу діагностичного вивчення ефективності функціонування та роз-
витку вищих навчальних закладів, науково-педагогічних процесів, професорсько-викладацького складу 
кафедр тощо. 
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Сучасними тенденціями, які суттєво впливають на діяльність науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів, є: 
– перебудова української національної школи, зміна статусу та форм власності вищих навчальних 

закладів; 
– впровадження інноваційних технологій та прийомів навчання; 
– перехід до нової освітньої парадигми, яка передбачає нові компетенції у професійній діяльності 

майбутніх фахівців. 
Європейський напрям вищої освіти в Україні спричинив певні зміни в роботі кафедр вищих навчаль-

них закладів. Зроблено такі висновки: 
– інноваційні зміни, які відбуваються у галузі вищої освіти, потребують вирішення важливих пи-

тань високої якості вищої освіти; 
– якість вищої освіти значною мірою залежить від викладацького складу кафедр; 
– за роки незалежності України в роботі педагогічного колективу кафедр мали місце як негативні, 

так і позитивні явища; 
– важливо вдосконалити систему оплати праці викладачів вищих навчальних закладів, їх соціальне 

забезпечення, покращення умов для їх професійної діяльності відповідно до європейських стандартів; 
– ефективність використання сучасних інформаційних технологій потребує значної фінансової під-

тримки з боку держави, сучасної логістики. 
Ключові  слова : педагогічний колектив, вища освіта, якість, вищі навчальні заклади, ключові тре-

нди. 
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У першу чергу перед розглядом питання тех-нологій забезпечення дистанційного навчання природничих наук загальноосвітніх навчальних закладів, варто дослідити особливості такої фор-ми навчання. На сьогодні існує багато підходів до формування поняття «дистанційне навчання». Проте основоположниками у вченні дистанційної освіти є такі науковці, як Д. Кіган, А. Кларк, М. Томпсон та М. Мур. Кожен із цих авторів підк-реслював окремий аспект цього методу. Проблемами формування понятійно-термінологічного апарату з питань розвитку дис-танційної освіти присвячені роботи багатьох за-рубіжних науковців, серед них: Р. Деллінг, Г. Рамблє , Д. Кіган, М. Сімонсон, М. Мур та інші. Серед пострадянських вчених питання дистанцій-ного навчання досліджували М. Ю. Бухаркіна, М. Моїсеєва , А. Петров, Є. Полат. Особливу увагу цьому питанню приділяють вітчизняні науковці: В. Биков, Ю. Богачков, В. Кухаренко, А. Манако, О. Пінчук. На сьогодні в Україні існують такі пра-вові документи, які визначають та регламенту-ють питання дистанційного навчання (табл. 1). 

Крім цього, дистанційна форма навчання зая-влена як рівноправна з традиційними (очною, заочною, вечірньою та екстернатом) у статті 42 Закону України «Про вищу освіту» [9]. Якщо гово-рити про дистанційне навчання у загальноосвіт-ніх закладах, то першочерговим питанням є наяв-ність таких шкіл. Тому Міністерством освіти і нау-ки на своєму порталі було наведено відповідний перелік [19]. Дистанційна школа – це звичайний загально-освітній заклад, в якому кожен учень отримує знання відповідно до державної програми. Тут також є уроки або лекції, виконання різноманітні завдань, втому числі і практичних, самостійні ро-боти та контрольні роботи для визначення рівня засвоєння отриманих знань. Проте є одна значна відмінність від звичайної школи, а саме дитина у навчальному процесі немає бути прив’язаною ні до місця ні до часу. Завдання учень виконує на власному комп’ютері та в зручний час для себе. Головне, мати доступ до інтернету. Дистанційне навчання дозволяє реалізувати наступні принци-пи (рис. 1). 
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ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є яскравим прикладом застосуван-
ня сучасних технологій. Метою дослідження є розробка технологій викладання дисциплін циклу природ-
ничих наук і формування алгоритму навчального процесу дистанційної форми навчання. У дослідженні 
було представлено повний цикл предмету «Екологія» в рамках дистанційного вивчення. Сформовано 
покроковий алгоритм вивчення предмету. Встановлено, що дистанційне навчання в Україні лише почи-
нає розвиватися. Однією з платформ, яка дає змогу спростити процес дистанційного навчання, є 
Moodle. 

Ключові  слова :  заклад середньої освіти, природнича наука, освітній процес, дистанційне навчан-
ня, комп’ютерні технології. 
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Метою нашого дослідження є розробка техно-логій викладання дисциплін які входять до циклу природничих наук в рамках освітнього процесу загальноосвітніх навчальних закладах, в першу чергу варто визначити які це дисципліни (предмети). Якщо говорити про вивчення природ-ничих наук в рамках дистанційної форми навчан-ня варто зазначити, що до цього блоку входять такі навчальні предмети, як біологія, екологія, географія, хімія, фізика та астрономія. Всі вище зазначені навчальні предмети входять до програ-ми вивчення у загальноосвітніх закладах класич-ної форми навчання. А тому завданням нашого дослідження є формування та представлення чіт-кого алгоритму навчального процесу дистанцій-ної форми навчання при вивченні природничих наук в загальноосвітніх навчальних закладах. Перед безпосереднім розробленням техноло-гії дистанційного вивчення природничих дисцип-лін варто розглянути, як до даного питання підхо-дять вітчизняні та світові практики. У досліджен-ні [5] розглянуто теоретичні аспекти розвитку дистанційної освіти в Україні, зокрема її понятій-

ний апарат. Досліджено, як історично відбувалося визначення базових понять дистанційної форми навчання. Автором здійснено порівняння понять «дистанційна освіта» та «дистанційне навчання».  У праці [20] розглянуто актуальність впрова-дження та поширення дистанційної освіти в Ук-раїні та проаналізовано основні фактори, що галь-мують впровадження повноцінного дистанційно-го навчання. Визначено перспективність дистан-ційної форми навчання в Україні та аргументова-но дане твердження. В заключенні дослідження робиться висновок, що саме дистанційна освіта покращує здатність людини здобувача освіти, до самоосвіти, а викладачам дозволяє реалізовувати нові форми і методи навчання із застосування інформаційних технологій і способів комунікації. Наукова праця [7] присвячена питанню дис-танційного навчання як засобу стимулювання самоосвіти. Впровадження дистанційних техноло-гій у навчальний процес спрямоване на глибше розуміння навчального матеріалу; формування таких компетенцій як: комунікативні (безпо-середнє спілкування за допомогою засобів мере-жі), інформаційні (пошук інформації з різних дже-рел та можливість її критичного осмислення), самоосвіти (вміння навчатись самостійно). У праці [1] наведено результати розробок щодо створення моделі інформаційної структури системи підтримки електронних ресурсів дистан-ційного навчання «e-learning». Результатом моде-лювання є програма із графічним інтерфейсом користувача яка дозволяє оптимізувати процес дистанційного навчання. У праці [6] розглянуто 
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Таблиця 1 – Правові документи, які регламентують та визначають питання дистанційного навчання в 
Україні № Перелік правових документів 1 Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР [10] 2 Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» 31 липня 2000 р. № 928/2000 [25] 3 «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні» від 20.12.2000 р. [13] 4 Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2000 р. № 293 «Про створення Українського центру дистанційної освіти» [17] 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 р. № 1494 «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки» [23] 6 Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40 «Про затвердження Положення про дис-танційне навчання» [18] 7 Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України «Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні» від 23.06.2005 р. [24] 8 Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки» № 3075-IV від 04.11.2005 р. [21] 9 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комуні-каційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки» від 7.12.2005 р. № 1153 [22] 10 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про інституційну форму здо-буття загальної середньої освіти» від 23.04.2019 р. № 536 [16] 

Рисунок 1 – Принципи, які дозволяє реалізувати дистанційне навчання 
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Оксана БУКАТОВА, Ольга  ФЕДОРОВА, Людмила ЯРЕНЧУК Технологія дистанційного навчання природничих наук учнів загальноосвітніх навчальних закладів особливості наповнення контенту у системі управ-ління навчанням Moodle. Зазначено, що викорис-тання запропонованих підходів представлення навчального контенту через систему Moodle, при формуванні особливостей освітнього процесу, сприяє підвищенню ефективності навчання, а та-кож розумінню навчального матеріалу.  Колективом авторів дослідження [8] наведе-но механізми, які спрямовані на розроблення на-вчально-методичних комплексів з використан-ням сучасних комп’ютерних технологій, для пода-льшого їх використання у дистанційній формі навчального процесу. В роботі представлено стру-ктурні елементи дисциплін, які створені з вико-ристанням платформи дистанційного навчання Moodle.  При роботі з дистанційними курсами важли-во також мати і електронні навчально-методичні комплекси, які розробляються на платформі Moodle. Дане питання розглянуто в дослідженні [3]. Наведено основні кроки створення електрон-них навчально-методичних комплексів. На кожно-му кроці представлено різні підходи до подачі студенту навчального матеріалу (форма, зміст), в залежності від специфіки навчання, спеціальнос-ті, курсу та інших важливих особливостей на-вчального процесу.  Даний напрямок розглядається в дослідженні [4] в рамках дисципліни «Інформаційні технології та технічні засоби навчання». Матеріали дослі-дження присвячені електронному навчально-методичному комплексу як засобу навчання який у перспективі замінить традиційні способи на-вчання. Його вектор буде спрямовано на стиму-лювання пізнавальної діяльності студентів, інди-відуальний підхід до процесу навчання і, що до-сить важливо, підвищення ефективності самос-тійної роботи студентів. При вивченні студентами матеріалу з вико-ристанням дистанційних платформ є також і ви-конання самостійної роботи [2]. У статті наведено процедуру виконання самостійної роботи студен-тами закладів вищої освіти. Колективом авторів в праці [11] розглянуто проблему впровадження технологій дистанційного навчання в процес під-готовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного закладу вищої освіти. Досліджено по-казники досягнення ефективності дистанційного навчання.  У дослідженні [12] зазначено, що віртуальні університети доповнюють систему традиційної очної і заочної форм навчання. Навчальний про-цес в них здійснюється за допомогою інформаціно-комунікаційних технологій та інформаційно-комунікативних мереж. Окрім того, сучасні інфор-маційно-комунікаційні технології вдало інтегру-

ються у традиційний навчальний процес, надаю-чи можливість реалізації поставленої мети – під-готовці та підвищення кваліфікації фахівців. В дослідженні [14] розглядається важливість розро-бки і використання on-line опитування знань здо-бувачів. Зазначено, що даний процес є необхідною в умовах кредитно-модульної системи у навчаль-них закладах III-IV рівнів акредитації. Даний про-цес формує підходи до підвищення якості знань здобувачів, покращує ефективності контролю рівня засвоєння інформації в процесі навчання.  Таким чином, проведений літературний огляд показав, що дистанційна форма навчання набуває все більшого значення у житті населення нашої держави. Проте на відміну від закладів ви-щої освіти, де дистанційна форма навчання актив-но розвивається вже досить значний період часу, в загальноосвітніх закладах це досить нова форма навчання, а тому майже відсутні наукові праці, які були б присвячені даному питанню.  В роботі було застосовано теоретичні методи дослідження, а саме аналіз літературних джерел в яких розглянуто принципи побудови дистанцій-ної форми освітнього процесу. Теоретичні та практичні особливості застосування на практиці елементів платформи дистанційного навчання Moodle. Реалізація дистанційного навчання в рам-ках вивчення природничих дисциплін є дуже ко-рисним, адже воно дозволить розв’язати низку завдань (рис. 2.). 

Що собою являє платформа дистанційного навчання Moodle? Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл») – це модульне об'єктно-орієнтоване ди-намічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто плат-формою для навчання, яка надає викладачам, уч-ням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. 

Рисунок 2 – Завдання для розвитку учня в рамках освітнього процесу  
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Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп'ютерних класах на-вчального закладу, так і для самостійної роботи вдома [26]. На платформі можуть бути розміщені програма вивчення відповідного предмету, лек-ційний матеріал та матеріал для практичних  занять, контрольні запитання для перевірки знань, крім того можуть розміщуватися відео та аудіоматеріали, презентації, багато інтерактив-них матеріалів та детальних ЗD-моделей.  Хоча в блок природничих наук, які вивчають-ся в загальноосвітніх закладах входить 6 основ-них предметів, зосередимо свою на деталізації дистанційної технології вивчення навчального предмету «Екологія». Інформаційні ресурси для вивчення будуть розміщуватись на платформі дистанційного навчання Moodle. Проте в подаль-шому для зручності сприйняття інформація буде представлена як у звичайній формі так і у вигляді скріншотів з дистанційної платформи Moodle де розміщено інформаційне наповнення предмету «Екологія». Заповнення системи здійснюється згідно шаблонних форм та інструментів (рис. 3). 

Основою вивчення конкретного предмету (дисципліни) є навчальна програма і «Екологія» не є виключенням із правил. Міністерством освіти і науки України запропонована типова навчальна програма з екології для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів [15]. Основні складові про-грами наведено в табл. 2. На рис. 4 наведено загальне представлення дисципліни (предмету) на платформі Moodle. Вка-зується найголовніша інформація на думку вчите-ля, який займається розробкою та наповненням системи для дистанційного вивчення екології. Наступним етапом є наповнення системи лек-ційними матеріалами, які буде опрацьовувати школяр в рамках вивчення предмету. На рис. 5 наведення представлення матеріалу для виконан-ня практичного заняття в форматі дистанційного навчання. Після його виконання учень надсилає готову роботу на електронну пошту вчителя. Вчи-тель відповідно перевіряє та надсилає учню свою оцінку. 

Після опрацювання конкретної теми (лекції) учню буде запропоновано пройти тести (рис. 6) для перевірки рівня засвоєння інформації. Фор-мат представлення питання в системі Moodle на-ведено на рис. 10. Якщо учень дає достатню кіль-кість правильних відповідей серед запропонова-них запитань, система дає доступ до інших. А вчи-
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Таблиця 2. – Складові навчальної програми з еколо-
гії для учнів загальноосвітніх навчальних закладів № Назва лекційного  заняття Назва практичного  заняття 1 Екологія як наука про довкілля   

2 Природа і людина: системний підхід «Аналіз особливостей істо-ричних етапів взаємодії суспільства і природи». 3 Проблема забруднен-ня природного сере-довища та стійкості геосистем до антропо-генних навантажень 
«Порівняння обсягів і стру-ктури забруднення міст України» 

4 Проблема деградації природних компонен-тів «Вплив інтенсивності еро-зійних процесів на стан ґрунтового покриву» 5 Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії «Аналіз схем колообігу основних речовин у приро-ді на предмет зміненості їх ланок антропогенною ді-яльністю» 6 Проблема збалансова-ного природокористу-вання «Існуюча і оптимальна структура природокорис-тування в Україні» 7 Проблема збереження біотичного і ландшаф-тного різноманіть «Аналіз особливостей роз-витку заповідної мережі України» 8 Проблема оптималь-ної ландшафтно-екологічної організа-ції території 
«Аналіз співвідношень природних і антропоген-них угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптималь-ними показниками» Рисунок 3 – Приклад інструментів та шаблонів в системі Moodle  

 

Рисунок 4 – Загальне представлення дисципліни «Екологія» в межах дистанційної платформи Moodle із виділенням основних структурних елементів 
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тель отримує результат в свій особистий кабінет. Вчитель перевіряє результати та надає коментарі.  Для проведення підсумкового контролю за вивчення певного блоку тем, або дисципліни (предмету) в цілому формується перелік тестових питань з відповідями , які потім переносяться на дистанційну платформу (рис. 7). Фрагмент перелі-ку наведено в табл. 3. 

Сформувавши даний перелік питання перено-сяться в базу питань дисципліни (предмету) в системі дистанційного навчання платформи Moodle. Приклад представлення контрольного запи-тання в системі Moodle наведено на рис. 8. В ре-зультаті опрацювання контрольних питань учня-ми, вчитель отримує їх результати у форматі на-веденому на рис. 9. Таким чином, було представлено повний ком-плекс вивчення предмету «Екологія» з допомогою платформи дистанційного навчання Moodle. В результаті роботи були проаналізовані підходи до здійснення освітнього процесу з використанням 
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Рисунок 5 – Представлення матеріалу для виконання практичного заняття в форматі дистанційного  навчання з дисципліни «Екологія»  

Таблиця 3. – Фрагмент переліку тестових запитань 
для формування банку питань для проведення  
контролю знань з дисципліни «Екологія» № Питання Відповіді 1 Наукове обґрунтування «вчення про біосфера» вперше у 1926 році за-пропонував: 

а) В.І. Вернадський; б) Ж.Б. Ламарк; в) Е. Геккель; г) Ю. Одум. 2 Компоненти та явища неживої неорганічної природи, які прямо чи опосередковано діють на живі організми – це: 
а) антропогенні фактори; б) біотичні фактори; 
в) абіотичні фактори; г) всі відповіді правильні. 

3 Угрупування рослин в біогеоценозі – це: а) мікробіоценоз; 
б) фітоценоз; в) зооценоз; г) немає правильної від-повіді. 4 Гетеротрофні організ-ми, що одержують ене-ргію за рахунок спожи-вання готової органіч-ної речовини – це: 
а) консументи; б) продуценти; в) редуценти; г) сапрофіти. 

5 Основними компонен-тами біосфери є: а) жива речовина; б) косна і біокосна речо-вина; в) біогенна речовина; 
г) всі відповіді правильні. 

Рисунок 6 – Перехід до питань лекції (теми)  

 

Рисунок 7 – Банк питань з предмету «Екологія» в системі Moodle  Рисунок 8 – Приклад питання з дисципліни Екологія в межах дистанційної платформи Moodle  

Рисунок 9 – Формат представлення результатів про-ходження контрольного тесту в результаті вивчення екології школярами дистанційної форми  навчання  
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дистанційних платформ та технологій в освітніх закладах. У дослідженні було представлено пов-ний життєвий цикл предмету «Екологія» в рамках дистанційного його вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах, який входить до природни-чого циклу. Сформовано покроковий алгоритм 
вивчення предмету від опрацювання лекційного матеріалу до проходження контрольних запитань. В подальших дослідженнях варто розглянути осо-бливості наповнення інших дисциплін, які входять до циклу природничих наук, що вивчаються у за-гальноосвітніх навчальних закладах. 
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Оксана Букатова, Ольга Федорова, Людмила Яренчук. Технология дистанционного обучения 

естественных наук учащихся общеобразовательных учебных заведений 
Внедрение элементов дистанционной формы обучения в школе является ярким примером примене-

ния современных технологий. Целью исследования является разработка технологий преподавания дис-
циплин цикла естественных наук и формирование алгоритма учебного процесса дистанционной формы 
обучения. В исследовании был представлен полный цикл предмета «Экология» в рамках дистанционного 
изучения. Сформирован пошаговый алгоритм изучения предмета. Установлено, что дистанционное 
обучение в Украине только начинает развиваться. Одной из платформ, позволяющих упростить про-
цесс дистанционного обучения, является Moodle. 

Ключевые  слова :  учреждение среднего образования, естественная наука, образовательный про-
цесс, дистанционное обучение, компьютерные технологии. 

 
Oksana Bukatova, Olga Fedorova, Lyudmila Yarenchuk. Remote learning technology in the natural 

sciences of secondary school students 
Remote learning is an effective complement to traditional forms of education, as a means it is aimed at solv-

ing its pressing problems, in particular, provides the opportunity simultaneously with flexible time and highly 
professional in content study of various subject sections of knowledge, to form skills in many disciplines, including 
natural sciences. It develops skills and competencies for current challenges in science and practice. Achieving a 
modern level of quality education in primary schools is possible through the use of modern technologies, and the 
introduction of elements of remote learning at school is a striking tool for the use of such technologies. The pur-
pose of the study is to develop technologies for teaching subjects that are part of the cycle of natural sciences 
within the educational process of general educational institutions. The purpose of the study is to formulate and 
present a clear algorithm of the educational process of remote learning in the study of natural sciences in general 
educational institutions. The study revealed theoretical and practical features of the application of the Moodle 
Remote Learning Platform elements in practice. The full life cycle of the subject “Ecology” is presented within the 
framework of its remote study in general educational institutions, which is part of the natural cycle. A step-by-
step algorithm for studying the subject from working out of the lecture material to passing the control questions 
is formed. Features of development and filling of Moodle system for remote study of ecology are outlined. The pos-
sibilities of the system for forming the remote course are described in detail, its advantages and features are de-
fined. It has been found that remote learning in Ukraine has just begun developing. At the same time, opportuni-
ties for remote learning are very wide. Moodle is one of the platforms that simplifies the process of remote learn-
ing and is intuitive. In the future, the authors plan to investigate the peculiarities of filling other disciplines of the 
cycle of natural sciences. 

Keywords :  secondary education institution, natural science, educational process, remote learning, com-
puter technology. 
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Сучасне міжнародне становище України як європейської держави, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії потребують знач-них змін у сфері освіти як важливого державного інституту. Соціально-економічні чинники і проб-лема європейської інтеграції стали основними чинники удосконалення системи освіти в нашій державі. “Україна повинна активно і динамічно входити в світову систему освіти, як це робить багато цивілізованих країн. Модернізація та шкільні реформи у світлі принципів євроінтегра-ції в усіх країнах ставлять перед дослідниками статевого виховання учнівської молоді й підгото-вки її до сімейного життя завдання, що актуалізу-ють дослідження взаємовпливу педагогічних про-цесів у загальносвітовому вимірі” [4, 3]. У всьому світі в педагогічній науці іде вияв-лення найбільш загальних тенденцій, пов’язаних із вирішенням проблеми статевого виховання підростаючого покоління. Однак, у кожній країні ця проблема вирішується із урахуванням націо-нальних особливостей. Відкритість сучасного українського суспільс-тва, розширення діапазону його спілкування з іншими народами, повернення України на міжна-родний шлях розвитку світової цивілізації дають можливість національній системі виховання зба-гатитися кращими здобутками культури. Незапе-речним є факт, що загальнолюдські цінності ніко-ли не втрачають своєї актуальності й дієвості, слід лише вміло обрати і знайти методи їх засто-сування на національному ґрунті. Уряди багатьох країн Євросоюзу, зіштовхнув-шись з негативними аспектами сексуальної рево-люції, усвідомили серйозність цієї проблеми та 

створили об’єктивні шляхи її вирішення, розроби-ли таку соціальну політику, яка базується на принципі відкритості питань сексуальної про-світи, статевого виховання та підготовки до  дорослого самостійного життя й відповідального батьківства, але це аж ніяк не є пропагандою та популяризацією питань для підростаючого поко-ління. Вивчення досвіду країн Євросоюзу доводить доцільність запровадження в практику вітчизня-них закладів освіти позитивного досвіду, в основу якого покладені наукові доробки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. А звернення до досвіду цих країн дає змогу науковцям краще зрозуміти вітчизняну виховну систему з позиції нової педа-гогічної парадигми, розширити науково-теоретичні підходи щодо усвідомлення закладу освіти як демократичної освітньої установи, де здійснюється статеве виховання учнівської моло-ді та підготовка до майбутнього сімейного життя й батьківства через позакласну та позашкільну діяльність, побудову партнерської мережі з гро-мадськими та релігійними організаціями, а також виявити можливості застосування найбільш цін-них, оригінальних ідей, передового зарубіжного педагогічного досвіду у цій сфері.  Більшість зарубіжних педагогів погоджують-ся з тим, що одним із основних завдань статевого виховання та статевої просвіти є сприяння гармо-нійному та різнобічному розвитку підростаючої особистості і моральним міжстатевим стосункам, зміцненню шлюбу і сім’ї. Тому статеве виховання як складова підготовки молоді до майбутнього подружнього життя не повинно розглядатися окремо від загальних питань виховання, яке готує 

Оксана БЯЛИК Шляхи використання зарубіжного досвіду в системі статевого виховання учнівської молоді України 
DOI: 10.33310/2518-7813-2020-68-1-37-42  
УДК 37.034 

Оксана  БЯЛИК  
доктор педагогічних наук, доцент,  

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту  
Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини, м. Умань, Україна 
e-mail: byalikov@gmail.com 

ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В СИСТЕМІ  
СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ 
В статті, враховуючи відкритість сучасного українського суспільства, розширення діапазону його 

спілкування з іншими народами, повернення України на міжнародний шлях розвитку світової цивілізації, 
розкрито можливість національної системи виховання збагачення кращими здобутками культури, че-
рез розкриття шляхів використання зарубіжного досвіду в системі статевого виховання учнів.  

Крім того, зосереджена увага на основних стратегічних засадах здійснення статевого виховання у 
закладах загальної освіти України на державно-законодавчому, організаційно-методичному та профе-
сійно-педагогічному рівнях. 

Ключові  слова :  статеве виховання, учнівська молодь, шляхи використання зарубіжного досвіду, 
державно-законодавчий рівень, організаційно-методичний рівень, професійно-педагогічний рівень. 
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молоде покоління не лише до праці і суспільної діяльності, але й до особистого життя. Загалом погоджуючись із вищесказаним, ми дотримуємося думки, що у статевому розвитку молодої людини існують суттєві суперечності, які і формують різні погляди та підходи щодо існуючої проблеми та породжують складність розгляду пи-тання статевого виховання. Повертаючись до України, варто зазначити, що нашій державі все ж таки вдається, хоча і част-ково, уникати помилок, через те, що ми не вдаємо-ся до експериментів із сексуальною освітою та ста-тевим вихованням у загальноосвітніх навчальних закладах. Адже пріоритетним на сучасному етапі у нашій державі все ж таки залишається виховання цінностей сімейного життя (вірності, турботи про іншого), до виховання дитини в дусі статевої чис-тоти, совісті, сорому та скромності, піднесення чес-ті та гідності як невід’ємних складових моральнос-ті, а основний наголос робиться, що є досить пози-тивним, на вихованні цнотливості сучасної молоді, що, безумовно, визначає основи здоров’я нації та утримання від статевих зв’язків як єдиної безпеч-ної поведінки у статевих взаєминах. Тому, на дум-ку багатьох вчених, як зарубіжних так і вітчизня-них, виховання цнотливості є важливою передумо-вою профілактики ранніх сексуальних інтересів учнів. Підсумовуючи вище сказане, ми дійшли ви-сновку, що переважна більшість педагогів країн Євросоюзу та України знаходяться в постійному пошуку та впровадженні оптимальних шляхів ви-рішення проблеми статевого виховання та сексу-альної освіти учнівської молоді. Основна їх увага зосереджується на виробленні інноваційних форм та методів статевого виховання та формування сексуальної культури, які б допомогли уникнути багатьох помилок у розробці теоретичних засад сучасного виховного процесу. Поліаспектне вивчення найкращих зразків зарубіжного, зокрема досвіду країн Євросоюзу, нагромадженого у цій сфері, сприятиме інтенсив-нішій реалізації статевознавчого підходу в вітчиз-няну систему освіти, яке в Україні з різних причин розгортається досить повільно. Враховуючи важливість проблеми та недоста-тній рівень її вивчення, а також дослідивши спосо-би розв’язування цієї проблеми в країнах Євросою-зу, пропонуємо наше бачення проблеми статевого виховання учнівської молоді у вигляді практичних рекомендацій. З огляду на інтегративність та глобалізацій-ність сучасних напрямів у системі середньої освіти на основі вивченого досвіду країн Євросоюзу про-понуємо такі стратегічні засади здійснення стате-вого виховання у загальноосвітніх навчальних за-

кладах України на державно-законодавчому, орга-нізаційно-методичному та професійно-педагогіч-ному рівнях. Так, на законодавчому рівні вважаємо за необ-хідне:  1. Удосконалити систему статевого виховання учнівської молоді України відповідно до “Стандартів сексуальної освіти в Європі”, що базу-ватиметься на спільних для всіх країн Євросоюзу цілях, змісті і методах виховання, маючи за мету “засвоєння знань про когнітивні, емоційні, соціа-льні та фізичні аспекти статі” [3], які забезпечують ефективність дій у межах європейського простору. Доцільним бачиться розроблення на державному рівні Концепції статевого виховання та просвіти дітей та молоді. 2. Міністерство освіти і науки України має за-безпечити введення в загальноосвітніх школах предмету «Освіта для сімейного жит-тя» («Санітарна освіта») й адаптувати відповідну навчальну програму до стандартів вітчизняної системи освіти, в тому числі й у статевому вихо-ванні учнів, та надати навчально-методичне забез-печення для використання у закладах освіти. 3. Обґрунтувати доцільність використання кращих зарубіжних надбань теорії та практики зі статевого виховання у вітчизняній роботі з учнів-ською молоддю, серед яких: 
– координація зусиль державних, громадсь-ких і релігійних організацій, які займають-ся питаннями статевого виховання шляхом створення на високому державному рівні спеціальної міжвідомчої комісії, яка курува-ла б це питання, ініціювала та оцінювала відповідні проекти, відзначала ефективну діяльність у цій сфері різних інституцій, поширювала та творчо впроваджувала кра-щий світовий і вітчизняний досвід у цій сфері; 
– збільшення фінансування державних інсти-туцій і розширення можливостей для фі-нансової та кадрової підтримки діяльності тих організацій, які сприятимуть популяри-зації знань сексуального характеру та запо-бігають поширенню негативних явищ, по-в’язаних із сексуальністю, у суспільстві; 
– розроблення та впровадження науково об-ґрунтованих освітніх програм статевого виховання (за умови відповідності вітчиз-няним стандартам, з урахуванням зарубіж-ного досвіду, вимог європейських стандар-тів, узгодженості змісту таких програм на різних рівнях) у загальноосвітніх школах; включення уроків сексуальної просвіти в плани виховної роботи навчальних закла-дів, дотримуючись принципу міждисциплі-нарності, який дає змогу розкрити й обго-ворити різні питання незалежно від пред-метних меж; 
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– ґрунтовне висвітлення питань теорії та практики статевого виховання та сексуа-льної просвіти в науково-методичних ви-даннях, зокрема, в навчальних посібниках і підручниках для фахівців, які здійснювати-муть статево-освітню діяльність серед уч-нівської молоді. 3. Важливою сферою діяльності Міністерства освіти і науки України має стати практика тісної співпраці з освітніми організаціями державного, регіонального та міжнародного рівня, що опіку-ються питаннями статевого виховання, для уза-гальнення інформації у глобальному вимірі та від-критого обговорення проблем та перспектив, підт-римки молодих та провідних спеціалістів і стиму-лювання досягнень у галузі сексуальної освіти. 4. Вітчизняна галузь статевого виховання учнівської молоді потребує розширення мережі спеціалізованих центрів, методичних кабінетів і об’єднань з метою підвищення рівня поінформо-ваності про здійснювані дослідження у цій царині не лише вітчизняних науковців, а й зарубіжних, які накопичили значний теоретичний і практич-ний досвід, що міг би розширити і доповнити роз-робки українських дослідників. 5. Прийняття на державному рівні ефектив-них заходів контролю за інформаційною продук-цією, проведення аналізу щодо впливу на рівень статевої культури дітей, підлітків і молоді в украї-нському суспільстві. Такий досвід мають біль-шість країн Євросоюзу, в яких на законодавчому рівні заборонений показ продукції еротично-сексуального чи агресивно-насильницького спря-мування на телебаченні з 6 години до 20, 21 чи 22 години (залежно від країни). 6. Корисним для української освітньої політи-ки є досвід країн Євросоюзу щодо проведення Асоціаціями та НУО на замовлення уряду широко-масштабних досліджень серед учнівської молоді з метою відстежування скорочення числа незапла-нованих підліткових вагітностей, ВІЛ та інших ЗПСШ, випадків сексуального насилля. Міністерс-тву освіти і науки України необхідно підготувати та впровадити ефективну систему контролю за здійсненням статевого виховання в загальноосві-тніх школах та вивчити їх ефективність з метою профілактики ВІЛ/СНІДу та ЗПСШ. 7. Розширення мережі спеціалізованих центрів, які надають консультативну та соціальну допомогу підліткам і їхнім батькам. При цьому учні повинні бути ознайомлені з подібними центрами та характером їх роботи, а в разі необ-хідності скористатися їх допомогою. Також пози-тивним моментом має стати практика створення так званих сексуально педагогічних консульта-ційних центрів, як це практикується в країнах Єв-

росоюзу, що займаються проблемами статевого виховання і водночас надають консультації учням про проблеми сексуального характеру у вигляді психологічної допомоги, яка організовується за наступними напрямками: просвітницька робота; тренінгові роботи, що спрямовані на корекцію позиції учнів щодо їх сексуальної поведінки; фор-мування відповідних навичок спілкування та під-вищення самоусвідомлення особистості тощо. Такий досвід співпраці школи і відповідних центрів у статевому вихованні варто широко впроваджувати і в Україні. 8. Створення в Україні циклу телепрограм, комп’ютерних програм для молоді з орієнтацією на статево-рольове просвітництво, формування статевої культури тощо [1]. Організаційно-методичний рівень. 1. Україна нагально потребує не поодиноких, розрізнених, нескоординованих дій, а централізо-ваної системи управління цим процесом, який передбачав би науково-обґрунтовану розробку та вміле використання різнорівневих виховних та профілактичних заходів, які б враховували специ-фіку об’єктів впливу, насамперед, їхні статевові-кові і психологічні особливості, ситуацію в школі та сім’ї, позашкільні контакти та інші чинники. З урахуванням цього, необхідно адаптувати ці захо-ди до відповідної групи учнів. 2. Розробка й апробація методики статевого виховання та сексуальної просвіти для різних ста-тевовікових категорій дітей, а також спецкурсів зі статевого виховання учнівської молоді та впрова-дження цих напрацювань у практику професійної підготовки фахівців у ЗВО; 3. Здійснення виховної та профілактичної роботи в дитячому та молодіжному середовищі (за місцем проживання) зі статевого виховання з метою попередження і мінімалізації поширення ЗПСШ та ВІЛ, негативних наслідків сексуальної активності із залученням місцевих органів право-порядку, охорони здоров’я, соціальних служб та освітніх установ. 4. Враховуючи сучасну ситуацію в Україні та проаналізувавши досвід країн Євросоюзу, нами виділили ряд завдань статевого виховання, на які варто зосереджувати увагу: 
• формування здорового способу життя учнів, вміння контролювати власні сексуальні пот-реби, профілактика сексуального насилля; 
• організація статевого самовиховання школя-рів, залучаючи учнів до виконання самостій-них завдань (підготовки презентацій, напи-сання проектів та ін.), які сприяють вихован-ню в учнів самостійності, ініціативи, творчих здібностей з урахуванням регіону України. 
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– формування в учнів відповідального став-лення до свого здоров’я і до здоров’я парт-нера; профілактика ранніх сексуальних контактів, формування навичок безпечної поведінки і виховання моральної відпові-дальності у міжстатевих стосунках; вихо-вання здатності будувати здорові сексу-альні відносини; 
– забезпечення учнів науковою інформаці-єю, яка допоможе адаптуватися до змін, які відбуваються в період їх статевого до-зрівання. 
– виховання в школярів моральної стійкості до різних негативних впливів; толерантне ставлення до осіб з нетрадиційною сексуа-льною орієнтацією. 5. Окремо потрібно говорити про необхід-ність посилення взаємодії школи із сім’єю. Прове-дення роботи з батьками з метою пояснення впливу різної інформації за допомогою сучасних технологій на процес статевого виховання дітей і підлітків, формування у батьків основних прийо-мів протидії цьому впливу. 6. У зв’язку з тим, що саме школа виступає каталізатором освітніх реформ, вона повинна ви-ступати ініціатором внесення вчасних необхідних корективів у структуру, зміст, форми, методи та прийоми статевого виховання учнівської молоді, ініціюючи впровадження інноваційних підходів, і тим самим вчасно реагуючи на зміни в суспільст-ві. В сфері статевого виховання це реалізується шляхом активного використання інтерактивних методів, використання на всіх етапах статевого виховання методів індивідуальної та групової роботи, методу виховних ситуацій, ситуацій віль-ного вибору, аналізу проблемних ситуацій та по-шуку альтернативних рішень, що розвиває у мо-лодих людей критичне мислення, вдосконалює навички креативного вирішення проблемних си-туацій. 7. Досвід закладів освіти країн Євросоюзу по-казує, що необхідно практикувати індивідуаліза-цію процесу виховання, поділу класу на підгрупи задля його ефективності; роздільне навчання хло-пців та дівчат при вивченні окремих тем; викори-стовувати ідеї вільного виховання, методу проек-тів, методу спроб і помилок тощо, створюючи сприятливі умови для врахування статі, вікових та індивідуальних особливостей, розвитку їх творчої активності й уяви, підвищення самооцін-ки, підготовки до самостійного життя, який сти-мулює прояви індивідуальної творчої ініціативи учнів і водночас формує в них необхідні в сімей-ному житті навички співпраці з партнером. 8. При здійсненні статевого виховання учнів-ської молоді необхідно враховувати особливості вітчизняного суспільства та його культурних тра-

дицій, які відрізняються певним ставленням до питань статі, а також національно-релігійну спе-цифіку, при цьому беручи до уваги національні особливості народів, що проживають на території України. 9. Показовим є досвід середніх шкіл країн Єв-росоюзу щодо належного рівня організації взає-модії урочної та позаурочної роботи зі статевого виховання в школі та залучення до неї різних со-ціальних інститутів. Так, основними організацій-ними формами роботи зі статевого виховання мають бути: 
– фрагменти уроків та відокремлені уроки таких навчальних дисциплін, як рідна мо-ва, біологія, література, суспільствознавст-во, історія, фізичне виховання; з цією ме-тою потрібно вносити відповідні зміни в навчальні програми, підручники, методич-ні посібники; 
– факультативні заняття, які мають відпові-дати сучасним вимогам виховання, доціль-но, щоб учням були запропоновані різні варіанти предметів для факультативного вивчення, які б вони вибирали за власним бажанням; 
– заходи для батьків; консультації, які орга-нізовуються для учнів та їх батьків у школі чи консультаційних центрах. 10. Консолідація взаємодії сім’ї та школи, гро-мадських та релігійних організацій, усіх учасників навчального процесу, ЗВО, науково-дослідних центрів, місцевих органів влади тощо у реалізації провідних засад статевого виховання учнівської молоді учнів є необхідною умовою та гарним при-кладом для наслідування, так як виховний процес має відбуватися на різних рівнях: шкільна освіта; позашкільна освіта (клубні форми роботи та ін.); дитячі угруповання за інтересами; сім’я [1]. Професійно-педагогічний рівень. 1. Однією із найважливіших умов якісного здійснення статевого виховання учнів є модерні-зація підготовки вихователя з питань статей. Практика шкільної освіти переконує, що є необ-хідність створення системи статевого виховання, яка повинна починатися із найбільш раннього віку. Принципово важливим у концепції підготов-ки вихователів зі статевого виховання у країнах Євросоюзу є формування у студентів не лише тео-ретично-дидактичних знань, а й людських якос-тей – відкритості, терпіння, розуміння сексуаль-них потреб і форм статевого життя, володіння комунікативним самоаналізом і винахідливістю щодо розкриття змісту навчального матеріалу. Що ж стосується статевого виховання в Украї-ні, то воно розглядається як доповнення до профе-сійної підготовки вчителя, за якої питання статей розглядаються при вивченні окремих навчальних 
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Оксана БЯЛИК Шляхи використання зарубіжного досвіду в системі статевого виховання учнівської молоді України предметів шляхом включення в зміст деяких тем, розділів та спецкурсів.  2. Видається необхідним підвищення компе-тентності педагогів, створивши мережу центрів для проходження курсів та підвищення кваліфіка-ції вчителів зі статевого виховання. Для викладу й обговорення в школі тем статевого виховання потрібні культурні, грамотні, естетично розвину-ті, добре обізнані в сексуальній проблематиці пе-дагоги.  3. Досвід середніх шкіл країн Євросоюзу щодо активізації професійного розвитку вихователів зі статевого виховання, стимулювання рівня їхньої кваліфікації за допомогою реалізації он-лайн осві-ти; залучення провідних спеціалістів із центрів підвищення кваліфікації педагогів, провідних ВНЗ тощо до співпраці, участь у розробці навчально-методичного забезпечення, у роботі конференцій, семінарів, вебінарів, залучення педагогів до діяль-ності регіональних та міжнародних неурядових організацій планування сім’ї є позитивним для України. 4. Особливої актуальності для України набу-ває активне переймання перспективного досвіду інших освітніх систем, обмін інноваційним досві-дом та підходами у здійсненні статевого вихован-ня у глобальному вимірі. Участь у конференціях та семінарах різних рівнів педагогів та студентів забезпечує унікальну можливість ознайомлюва-тись із провідними тенденціями статевого вихо-вання учнівської молоді в різних країнах світу, накопичувати передовий педагогічний досвід та 

активно переймати досвід інших освітніх систем у галузі сексуальної освіти, обмінюватись думками та ідеями, налагоджувати робочі контакти тощо, що сприятиме професійному розвитку та прове-денню чи активізації освітніх реформ на всіх рів-нях. 5. Рекомендованим є запровадження практи-ки здійснення в кожному регіоні моніторингу ре-зультатів виховної діяльності педагогів, збору статистичних даних щодо кількості консультацій-них центрів, пропозиції та попиту спеціалістів та прорахунку необхідної їх кількості вчителів на найближчі роки для окреслення реальної карти-ни в межах країни [2]. Вищезазначені особливості розв’язання про-блеми статевого виховання в зазначених країнах, без сумніву, заслуговують більш уважного ви-вчення та впровадження в загальношкільні про-грами з метою підвищення кваліфікаційного рів-ня вихователів з окресленої освітньої проблеми в нашій державі. На нашу думку, використання ба-гатогранного зарубіжного досвіду зі статевого виховання учнівської молоді сприятиме інтенсив-нішій інтеграції нашої країни у європейську спіль-ноту. Дослідження та аналіз проблем статевого виховання учнівської молоді доводить, що досяг-ти в ньому позитивних зрушень і необхідних змін на шляху формування повноцінної особистості можливо за умови інтегрованої, узгодженої спів-праці вчителів, батьків, учнів та фахівців відповід-них центрів. 
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Оксана Бялик. Пути использования зарубежного опыта в системе полового воспитания уча-
щейся молодежи Украины 

В статье, учитывая открытость современного украинского общества, расширение диапазона его 
общения с другими народами, возвращение Украины на международный путь развития мировой цивили-
зации, раскрыто возможность национальной системы воспитания обогащения лучшими достижения-
ми культуры, через раскрытие путей использования зарубежного опыта в ситеме полового воспита-
ния учащихся, 

Кроме того, сосредоточено внимание на основных стратегических принципах осуществления поло-
вого воспитания в учреждениях общего образования Украины на государственно-законодательном, ор-
ганизационно-методическом и профессионально-педагогическом уровнях. 
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Оксана БЯЛИК Шляхи використання зарубіжного досвіду в системі статевого виховання учнівської молоді України 
Ключевые  слова :  половое воспитание, учащаяся молодежь, пути использования зарубежного 

опыта, государственно-законодательный уровень, организационно-методический уровень, профессио-
нально-педагогический уровень. 

 
Oksana Bialyk. The ways of using foreign experience in the system of sex education for young stu-

dents of Ukraine  
In the article the possibility of the national system of education enrichment the best achievements of culture 

through the discovery of ways of using foreign experience in the system of sex education of students. Focus on the 
main strategic principles for the implementation of sex education in institutions of General education in the state-
the legislative, organizational, methodological and professional and pedagogical levels. 

So, at the legislative level needs to be improved sex education for young students of Ukraine in accordance 
with the “Standards for sexuality education in Europe”; to ensure the introduction of the subject “Education for 
family life” and adapt training programmes to the standards of the national system of education and to provide 
training and methodological support for use in educational institutions; the practice of close cooperation with 
educational institutions national, regional and international level, dealing with issues of sex education; expanding 
the network of specialized centers, methodical offices; the adoption of measures to control the informational 
products of the analysis to influence the level of sexual culture of children adolescents and youth in the Ukrainian 
society; the expansion of the network of specialized centres that provide advice and social assistance to adoles-
cents and their parents; the creation in Ukraine of a series of TV programs, computer programs for youth with a 
focus on Polo-playing education, the formation of sexual culture and the like. 

Organizational-methodical and professional teaching levels include the creation of a centralized process con-
trol system of sex education; development and testing of methodology on sex education and sexual education for 
different age groups of children, special courses on sexual education of youth and their introduction into practice 
of professional training; consolidation of the relationships between families and schools, public and religious or-
ganizations, all participants in the educational process, scientific-research centres, local authorities; upgrading 
teacher training on issues of articles, raising competence of teachers, creating a network of centres for courses 
and teacher training in sex education; the practice of monitoring the results of educational activity of teachers, 
the collection of statistical data regarding the number of counseling centers, the demand of specialists. 

Key  words :  sex education, students, ways of using foreign experience of the state-legislative level, the or-
ganizational and methodological level, professional and pedagogical level. 

Keywords :  sexual education, student youth, ways of using foreign experience 
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Сьогоднішній етап розбудови й реформуван-ня мистецької освіти в Україні відзначається як інтенсивними пошуками нових шляхів у теорії й практиці музичного навчання, так і спрямованіс-тю на максимальне поширення досвіду ефектив-ної музично-педагогічної діяльності, на упрова-дження креативних педагогічних ідей, концепцій, методів у практику музичної педагогіки та вико-навства. У той же час, соціальний запит суспільств розвинених країн світу щодо формування інтеле-ктуально-творчої, яскравої особистості педагога-музиканта, фахівця, здатного не тільки виклада-ти, але й збагачувати, рухати національну культу-ру в глобалізованому культурно-мистецькому просторі, постійно зростає. У цьому контексті постійно зростає також актуальність сучасних досліджень у галузі педаго-гіки мистецтва загалом і музичної педагогіки зок-рема, які методологічно спираються на засади евристичного підходу, зокрема, на «…організацію процесу продуктивного творчого мислення», на «… спеціальні методи розв’язування задач (евристичні методи), які … протиставляються звичайним методам», на «…організацію пошуко-

вої, творчої діяльності на основі теорії поелемент-ного засвоєння знань і способів діяльності» тощо [1, 147-148]. Зокрема, евристичний контекст фор-мування фортепіанної надійності студентів факу-льтетів мистецтв педагогічних університетів як запоруки якісного, компетентного провадження майбутнім вчителем мистецтва фахової діяльнос-ті під час розучування із класом пісень, особистіс-ної демонстрації вчителем музичних творів для слухання та ін., з одного боку, скорочує час на ви-рішення цієї проблеми, а з іншого боку, забезпе-чує креативний характер та самостійність вико-нання студентами задач фортепіанного навчання. Наукова проблема формування виконавської надійності майбутніх музикантів-інструмен-талістів була предметом досліджень багатьох вче-них, практикуючих педагогів і виконавців, серед яких Л. Баренбойм, Л. Гінзбург, А. Готсдінер, Г. Коган, Л. Котова, Л. Маккіннон, Г. Нейгауз, Л. Оборін, Д. Юник, Т. Юник, Ю. Цагареллі та ін. Питання щодо застосування евристичного підхо-ду, евристичних принципів, форм і методів у про-цесі мистецького навчання була досліджена таки-ми науковцями, методистами у галузі теорії та 
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ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ФОРТЕПІАННОЇ НАДІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ  

ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  
У КОНТЕКСТІ ЕВРИСТИЧНОГО ПІДХОДУ 

У статті розглянуто проблему формування фортепіанної надійності студентів факультетів мис-
тецтв педагогічних університетів з позицій евристичного підходу. Зазначено про актуальність сучас-
них досліджень у галузі музичної педагогіки, які методологічно спираються на засади евристичного під-
ходу. Встановлено, що евристичний контекст формування фортепіанної надійності студентів є запо-
рукою компетентного провадження майбутнім вчителем мистецтва подальшої фахової діяльності, а 
також забезпечує креативний характер виконання студентами задач фортепіанного навчання. На ос-
нові аналізу науково-теоретичних джерел визначено зміст евристичного підходу, наведено основні зако-
номірності навчання у контексті цього підходу. Сформульовано авторське визначення феномену фор-
тепіанної надійності в якості набутої в процесі фортепіанного навчання інтегральної якості студен-
тів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Встановлено зміст поняття 
«продуктивність фортепіанного навчання» з позицій синтезу його матеріалізованих проявів із удоско-
наленням персональних якостей і формуванням особистісних характеристик студентів, що розвива-
лись і набувались під час музичної діяльності у контексті евристичного підходу. Сформульовано основні 
закономірності формування фортепіанної надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних 
університетів з позицій евристичного підходу.  

Ключові  слова :  фортепіанна надійність, студенти факультетів мистецтв педагогічних універ-
ситетів, евристичний підхід, продуктивність фортепіанного навчання, закономірності формування 
фортепіанної надійності. 
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методики фахової підготовки студентів факульте-тів мистецтв педагогічних університетів, як І. Глазунова, О. Єременко, А. Козир, І. Парфентьєва, О. Ролінська, І. Топчиєва та ін. У той же час, проб-лематика формування саме фортепіанної надій-ності майбутніх педагогів-музикантів у контексті евристичного підходу не була достатньо висвітле-на в сучасних наукових дослідженнях у царині теорії та методики музичного навчання. З огляду на вищезазначене, метою статті до-цільно визначити теоретичне обґрунтування й конкретизацію основних закономірностей форму-вання фортепіанної надійності студентів факуль-тетів мистецтв педагогічних університетів у кон-тексті евристичного підходу. Зміст евристичного підходу передбачає оріє-нтацію учасників навчального процесу на «… до-сягнення невідомого їм попередньо результату», бо «…метою евристичного навчання є не передача … досвіду минулого, а створення ними особистіс-ного досвіду і продукції» [3, 261].  Евристичний підхід спирається на такі взає-мопов’язані й взаємозалежні позиції, як: 
– постановка евристичної проблеми; 
– обов’язкове проектування плану й етапів її розв’язання; 
– формулювання гіпотези; 
– синтезування різних напрямків евристич-ного пошуку; 
– стимулювання самостійного віднайдення рішень, висновків і правил з метою підви-щення продуктивності творчого мислення; 
– актуалізація досвіду евристичної діяльнос-ті; 
– рефлексивне оцінювання результатів ев-ристичного пошуку [1, 148]. О. Хуторський як один із розробників еврис-тичної дидактики, евристичного підходу до на-вчального процесу теоретично обґрунтував і сфо-рмулював основні закономірності навчання у кон-тексті цього підходу, серед яких: 
– продуктивність навчального процесу зрос-тає, якщо його учасники усвідомлено ви-значають ціль, вибирають технологічні елементи та осмислюють необхідність створення особистісного компоненту зміс-ту освіти; 
– евристичне засвоєння фундаментальних освітніх об’єктів гарантовано призводить до побудови особистісної системи знань у тій чи іншій галузі; 
– первинність набуття особистістю власного продукту навчання сприяє первинності мотивації навчання і його продуктивності; 
– зміни зовнішніх освітніх продуктів особис-тості є відображенням її внутрішніх інте-лектуально-творчих змін, зокрема, креати-вних, когнітивних та організаційних якос-тей [3]. 

З метою наукової конкретизації принципів формування фортепіанної надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів доцільно, на нашу думку, здійснити проектування окреслених вище закономірностей на процес ін-струментальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів, під час якої відбувається формування досліджуваного феномену.  Попередній аналіз науково-теоретичних дос-ліджень (М. Азавашвілі, І. Андроніков, В. Антонюк, Л. Баренбойм, Л. Гінзбург, А. Готсдінер, Н. Гребенюк, Г. Коган, Л. Котова, Л. Маккіннон, Г. Нейгауз, Л. Оборін, Д. Юник, Т. Юник, Ю. Цагареллі та ін.) дозволив нам визначити фе-номен фортепіанної надійності в якості набутої в процесі фортепіанного навчання інтегральної якості студентів факультетів мистецтв педагогіч-них університетів, яка забезпечує в емоційно-стресових умовах прилюдної фортепіанної гри повноцінне й ефективне виконання завдань, пос-тавлених під час попередньої фортепіанної підго-товки з метою результативного розкриття худож-ньо-образного змісту музичного твору. Проектуючи подані вище закономірності, встановлені О.Хуторським, на процес фортепіан-ного навчання, під час якого здійснюється форму-вання фортепіанної надійності студентів, у першу чергу, необхідно встановити, що саме ми розуміє-мо під продуктивністю означеного навчального процесу. Продуктивність, на нашу думку, виявля-ється як у матеріалізованих досягненнях студен-та – кількості й якості опрацьованого навчально-педагогічного репертуару, результативності кон-цертних виступів, набутті музично-педагогічного тезаурусу тощо, так і в особистісному сенсі, тобто у розвитку його особистісних якостей і характе-ристик, таких як надійність фортепіанного вико-навства, креативність музичного мислення, му-зично-педагогічна компетентність тощо. Таким чином, розгляд продуктивності проце-су фортепіанного навчання доцільно здійснювати з позицій синтезу матеріалізованих проявів із удосконаленням персональних якостей і форму-ванням особистісних характеристик, які розвива-лись і набувались під час музичної діяльності у контексті евристичного підходу.  Розглядаючи процес формування фортепіан-ної надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів у відповідності до першої закономірності навчання у контексті ев-ристичного підходу, доцільно зазначити, що про-дуктивність фортепіанного навчання підвищуєть-ся, якщо майбутні вчителі музичного мистецтва не просто чітко встановлюють мету щодо набуття фортепіанної надійності, а осмислюють необхід-ність її сформованості особисто для себе і  
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Чень ВЕНЬФЕН · Основні закономірності формування фортепіанної надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів у контексті евристичного підходу узгоджують цю мету із викладачем. Лише у діало-гічній взаємодії студента і викладача можуть бути ефективно підібраний відповідний методичний інструментарій, за допомоги якого формування фортепіанної надійності набуває для студента осо-бистісного смислу. Проектуючи другу закономірність, встановле-ну О.Хуторським, на процес фортепіанного навчан-ня, під час якого здійснюється формування форте-піанної надійності студентів, слід зауважити, що евристичне засвоєння правил, принципів та засобів надійного виконання музичних творів в емоціоген-них умовах оприлюднення результатів фортепіан-ного навчання, уможливлює побудову особистісної системи знань у цій галузі, а також забезпечує по-зитивний досвід фортепіанного виконавства. Розглядаючи процес формування фортепіан-ної надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів у відповідності до тре-тьої закономірності навчання у контексті евристи-чного підходу, доцільно зазначити, що первин-ність набуття майбутнім педагогом-музикантом здатності до повноцінного, яскравого виконання на сцені фортепіанних творів, що можна вважати якісним власним продуктом фахового навчання, сприяє первинності мотивації означеного навчан-ня, а також підвищенню його продуктивності. 

Проектуючи четверту закономірність, встано-влену О.Хуторським, на процес фахового навчання студентів, слід зауважити, що поступове покра-щення надійності їх фортепіанного виконавства, емоційної стабільності сценічної поведінки, артис-тизму, зміцнення процесів саморегуляції тощо за-свідчує позитивні внутрішні інтелектуально-творчі перетворення особистості майбутнього пе-дагога-музиканта, зокрема, розвиток креативності у галузі інтерпретаційної діяльності, підвищення психологічної витривалості, здатності тривалий час концентрувати увагу як на тактичних, так і на стратегічних напрямках драматургічного розвит-ку музичного твору тощо. З огляду на вищезазначене, розгляд фортепі-анної надійності у контексті евристичного підходу дозволяє стверджувати, що конкретизовані зако-номірності уможливлюють наступне: успішне упровадження евристичних методів, засобів і при-йомів у процес фахового навчання майбутніх педа-гогів-музикантів; визначення оптимальних форм творчої взаємодії студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів із професорсько-викладацьким складом під час роботи над форте-піанними творами; активізацію позитивних особи-стісних інтелектуально-творчих перетворень сту-дентства.  
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Чень Веньфен. Основные закономерности фортепианной надежности студентов факульте-

тов искусств педагогических университетов в контексте эвристического подхода 
В статье рассмотрена проблема формирования фортепианной надежности студентов факульте-

тов искусств педагогических университетов с позиций эвристического подхода. Отмечена актуаль-
ность современных исследований в области музыкальной педагогики, которые методологически опира-
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Чень ВЕНЬФЕН · Основні закономірності формування фортепіанної надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів у контексті евристичного підходу 
ются на основы эвристического подхода. Установлено, что эвристический контекст формирования 
фортепианной надежности студентов является основанием для компетентного проведения будущим 
учителем искусства дальнейшей профессиональной работы, а также обеспечивает креативный харак-
тер выполнения студентами задач фортепианного обучения. На основе анализа научно-теоретических 
источников определено содержание эвристического подхода, приведены основные закономерности обу-
чения в контексте этого подхода. Сформулировано авторское определение феномена фортепианной 
надежности в качестве приобретенного в процессе фортепианного обучения интегрального качества 
студентов факультетов искусств педагогических университетов. Установлено содержание понятия 
«продуктивность фортепианного обучения» с позиций синтеза его материализованных проявлений с 
усовершенствованием персональных качеств и формированием личностных характеристик студен-
тов, которые развивались и приобретались во время музыкальной деятельности в контексте эври-
стического подхода. Сформулированы основные закономерности формирования фортепианной надеж-
ности студентов факультетов искусств педагогических университетов с позиций эвристического под-
хода.  

Ключевые  слова :  фортепианная надежность, студенты факультетов искусств педагогических 
университетов, эвристический подход, продуктивность фортепианного обучения, закономерности 
формирования фортепианной надежности. 

 
Chen Wenfeng. The main regularities of the piano reliability of students of art faculties of peda-

gogical universities in the context of a heuristic approach 
The article considers the problem of the formation of the piano reliability of students of art faculties of peda-

gogical universities from the perspective of a heuristic approach. The relevance of modern research in the field of 
musical pedagogy, which are methodologically based on the foundations of a heuristic approach, is noted. It was 
established that the heuristic context of the formation of students' piano reliability is the basis for the future 
teacher to competently carry out further professional work, and also provides the creative nature of students per-
forming piano learning tasks. Based on the analysis of scientific and theoretical sources, the content of the heuris-
tic approach is determined, the main patterns of learning in the context of this approach are given. The author's 
definition of the phenomenon of piano reliability as an integral quality acquired in the process of piano training of 
students of art faculties of pedagogical universities is formulated. The content of the concept “productivity of pi-
ano learning” is established from the standpoint of the synthesis of its materialized manifestations with the im-
provement of personal qualities and the formation of personal characteristics of students who developed and ac-
quired during musical activity in the context of a heuristic approach. Consideration of the performance of the 
process of piano learning is advisable to carry out from the standpoint of the synthesis of materialized manifesta-
tions with the improvement of personal qualities and the formation of personal characteristics that were devel-
oped and acquired during musical activities in the context of the heuristic approach. The basic laws of the forma-
tion of the piano reliability of students of art faculties of pedagogical universities from the position of a heuristic 
approach are formulated. Consideration of piano reliability in the context of a heuristic approach allows to state 
that the specified regularities allow the following: successful introduction of heuristic methods, means and tech-
niques in the professional training of future music teachers; determining the optimal forms of creative interaction 
of students of the faculties of arts of pedagogical universities with the teaching staff while working on piano 
works; activation of positive personal intellectual and creative transformations of students. 

Keywords :  piano reliability, students of art faculties of pedagogical universities, heuristic approach, pro-
ductivity of piano training, patterns of formation of piano reliability. 
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ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРІВ Ф. ШОПЕНА  
В РОБОТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

У статті розглядаються особливості інтерпретації творів Ф.Шопена. Підкреслюється значення 
фразування, динаміки, агогіки, аплікатури, педалізації в процесі виконання творів романтичного напра-
влення. Висвітлюється необхідність знань та вмінь грамотної інтерпретації творів композитора, 
який став символом романтичного стилю й еталоном естетичної культури, для піаністів-
початківців, музикантів, маючими достатній виконавський досвід і вчителів музичного мистецтва, 
працюючими над формуванням естетичної та музичної культури підростаючого покоління. Проаналі-
зовано основні риси фразування в творах Шопена: перенесення принципів вокального дихання, викорис-
тання довгих фраз. Знання майбутніми вчителями музичного мистецтва характерних рис інтерпре-
тації творів композиторів-романтиків – одна з важливих складових всієї фахової підготовки студентів 
факультетів мистецтв педагогічних університетів. 

Ключові  слова : інтерпретація, фразування, аплікатура, темп. Cтратегію розвитку педагогіки мистецтва сьогодення визначає потреба у формуванні ви-кладача, який здатен адаптуватися до змінних умов існування, максимально розвиваючи свій особистісний потенціал та мобільно вирішуючи поставлені професійні завдання.  Провідні державні документи: Стратегія ста-лого розвитку «Україна – 2021», «Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір»,  Концепція розвитку освіти України на період  2015-2025 років, Програмні документи Ради Євро-пи, ЮНЕСКО – всі вони посилюють увагу до проб-леми освіти та фахової підготовки майбутніх пе-дагогів. Інструментально-виконавська підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва займає важливу складову всієї фахової підготовки студе-нтів педагогічних університетів.. Знання стилів, жанрів музики, уміння донести художній образ до учнівської аудиторії, педагогічна інтерпретація музичних творів тощо – необхідні складові підго-товки фахівців в інструментальному класі. Відтворення стилю композиторів-класиків, романтиків – основа всієї подальшої професійної роботи вчителя музичного мистецтва (особливо в умовах сьогодення, коли магістранти педагогічних університетів отримують спеціалізацію «викладач спеціального інструменту»). Тому знання специфі-ки інтерпретації як творів композиторів-класиків, так і творів композиторів-романтиків – актуальне питання для роботи майбутніх учителів музично-

го мистецтва, де творчість Ф. Шопена – вершина всієї романтичної доби. 
Мета статті – висвітлити особливості інте-рпретації творів композиторів-романтиків на прикладі творчості Ф. Шопена. Аналіз останніх досліджень і публікацій з означеної проблеми підтвердив інтерес музикан-тів до методики шопенівської школи гри, до ос-нов інтерпретації його творів (Ф. Лист, Я. Мільш-тейн, В. Ніколаєв, С. Фейнберг, А. Рубінштейн, А. Корто, К. Ігумнов, Г. Коган та ін.).  Манера виконання творів композитора обро-сла «штампами». Звичайно, численні свідчення сучасників для нас безцінні. Однак вони ж поро-дили безліч виконавських традицій, які часом ста-ють надто вже «непорушними». Незважаючи на досконалу простоту викладу, Шопен – один з найскладніших композиторів. Для піаністів його твори – свого роду «лакмусовий папірець». Це стосується не тільки музичного бо-ку творів, а й суто їх технічної складової. Вивчен-ня його творів – це навчання майстерному воло-дінню звуком, правильному «диханню» рук, вихо-ванню смаку – як в гармонії, формі, так і в мистец-тві інтерпретації [2].  Цікаво, що в західній Європі Шопена грають інакше, ніж в нашій країні: вільніше, не соромля-чись підкреслити всю чуттєву красу і примхливу мінливість настроїв, властиві музиці композито-ра. Якщо порівнювати традиції виконання Шопе-на і композиторів-класиків (Гайдн, Моцарт, Бетхо-вен), то правила «звернення» з їхніми творами самі по собі куди більш жорсткі. 
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Відомо, що Шопен болісно довго вибирав ос-таточний варіант, удосконалював запис своїх ду-мок до останнього моменту і часто міняв деталі вже після відправки рукопису до друку. В резуль-таті у виданнях творів композитора існує величе-зна кількість різночитань, причому не тільки в динаміці або фразуванні, але навіть в нотному тексті. Фразування в творах Шопена багатогранно, різноманітно і часто виходить за рамки традицій-них уявлень. Нове, що ввійшло в фортепіанну лі-тературу з музикою Шопена – це перенесення принципів вокального дихання, використання довгих фраз, що вливаються безперервно одна в іншу, поява колоратурних пасажів, – все знайшло відображення в його фразуванні [3]. На відміну від віденських класиків, для Шопена не характер-на розчленованість фраз: у нього, як правило, кі-нець однієї фрази є початком наступної.  Довгі ліги Шопена обумовлені широтою і про-тяжністю тем, їх химерними вигинами і поворота-ми. Вони як би втілюють дихання фрази, перери-ваючись лише на кадансах, або на модуляціях, або при зміні фрази (побічна тема Сонати h-moll, нок-тюрн Des-dur і багато іншого). . Я. Мільштейн у своїй книзі «Нариси про Шопе-на» вказує на «велике значення, яке композитор надавав розумному фразуванню» [1, 23]. У цієї ж роботі він підкреслює нелюбов Шопена до «ру-баним» коротким фразам: «Шопен по суті відкрив bel canto фортепіанної гри» (Я. Мільштейн) [1, 89]. Для виконання вірного фразування в творах Ф. Шопена необхідно розглянути питання апліка-тури та темпових позначок у його творах. Вико-навці шукають зручну, доцільну аплікатуру. Зруч-ну фізично – для плавного руху руки – та зручну для виявлення музичної фрази. Ці цілі не завжди збігаються. Плавність руху може зруйнувати мо-тивну будову твору. Наприклад, повторювані ноти виконуються різними пальцями коли ці ноти повторюються дуже швидко і неможливо їх зіграти одним паль-цем; коли повторювані ноти мають різне значен-ня, різну активність – від пасивності слабкого ча-су до активного сильного (фразування). В інших випадках підміна пальців не доціль-на. Необхідно звернути увагу на невірну практику в педагогічних виданнях підміняти пальці в пові-льних повторюваних мелодійних малюнках. Це не тільки безцільно, а й шкідливо, так як рука краще опановує мелодійну єдність, ніж різнобій окремих пальців, якого дотримується слухняний учень [2]. Л. Мазель підкреслює: «Ведучи мелодію вока-льного характеру, намагайтеся обходитися без першого пальця» [3]. Перший палець ледь поміт-но грубіше інших у силу іншої будови, іншого при-

кріплення до кисті, що змушує при натисканні їм клавіші, задіяти передпліччя, так як його природ-ний рух – не вертикальний, а горизонтальний. Особливо це проявляється при подкладанії паль-ців.  Такі музиканти, як А. Рубінштейн, В. Лан-довська, А. Корто, К. Ігумнов, Н. Голубовська, Л. Оборін та ін. звертали увагу на те, що переніс через 4 та 5 пальці тонше ніж підкладання. Часте використання першого пальця в мелодії робить її грубіше. М'якше і плавніше звучить довга мелодія без підкладання (Ноктюрн Des-dur Ф.Шопена). Підкладання дрібнує рух. Виконавці--шопеністи радять використовува-ти ковзання з чорної на білу клавішу (А. Корто, А. Рубінштейн, К. Ігумнов, Л. Оборін). Це треба робити уміючи, тобто без натиску і торкаючись клавіші подушечкою, а не кінцем нігтьової фалан-ги. Ковзання доцільно і зважаючи на особливий характер звучання, і тому, що воно як би «збільшує кількість пальців», тобто збільшує об-сяг позиції і скорочує кількість підкладання пер-шого пальця. Якщо говорити о темпах у творах Ф. Шопена, то, по-перше: треба звернути увагу на виписані композитором тривалості його музичних творів. Можна порівняти записи етюдів №№ 1,4, 24 (ор. 25) і етюда № 13; прелюдій b-moll і fis-moll.  Полум'яна енергія підтримується чітким рит-мом шістнадцятих і увагою до мелодійного малю-нку і гармонії в середині пасажів шістнадцятими. «Не треба грати швидке занадто швидко і повіль-не занадто повільно», – рекомендує К. Ігумнов [3]. Із засобів досягнення «повітряної» перспективи в музиці Мармонтель виділяє шопенівську педаль і неповторне вміння видозмінювати якість звуку за допомогою пальцевого дотику. Аналогія музичних ефектів з мальовничими була небезінтересна Шопену. У бесідах з Делакруа їм обговорювалися спільність тонів живопису зі звуками музики, співвідношення колориту і ма-люнка зі звуковою перспективою, роль колориту в естетичному сприйнятті [2].  Різноманіття пальцевого туше, барвисті і ба-гатопланові властивості демпферної і резонуючі – лівої педалі – це частина тих коштів тембрально-го колорирования фортепіанної звучності, які відповідали уявленням Делакруа про музичну барвистість.  Поряд з тенденцією збагачення тембральних коштів фортепіано для піаністичної школи роман-тизму було характерно прагнення до співучості. Це відображало основну рису музичної куль-тури першої половини ХІХ століття, відомої в істо-рії як епоха найбільшого розквіту вокального ми-стецтва. 
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Це мистецтво втілено Шопеном в його канти-лені абсолютно особливого виду, що увібрала в себе риси плавності і задушевності слов'янської пісенності і пластичності італійського bel canto. Для інтерпретації творів композитора харак-терно: поєднання виразного фразування, внутрі-шньої неподільності інтонацій і мотивів в межах мелодії. Передача загальної динамічної лінії і ме-лодійної спрямованості фрази за сприяння tempo rubato. Закінчення фразіровочних ліг у Шопена супроводжувалося незначною амплітудою «звіль-няє» руху руки і означало природне ослаблення сили звуку при сприянні динамічних нюансів. Окончание фразировочных лиг у Шопена со-провождалось незначительной амплитудой «освобождающего» движения руки и означало естественное ослабление силы звука при содейст-вии динамических нюансов. Таким шляхом не порушувался зв'язок метрично слабких звуків з сильними і досягалася мелодійна безперервність.  Характерною рисою шопенівського мислення є поширення співучості на всю піаністичну факту-ру. Зауважимо, що майже всі видатні піаністи від-кидали жорсткий палацовий удар і висловлюва-лися за різноманітність дотику пальців до клавіш в залежності від бажаного характеру витягується звуку. Говорячи про особливості інтерпретації творів Шопена, не можна не сказати про його  tempo rubato – алогічні прийом італійського спі-вочого стилю bel canto. Цьому прийому притаманні дві властивості. По-перше, вільна передача ритму при rubato су-проводжується помітним чергуванням приско-рень і уповільнень темпу, неодмінно заповнюють 

тимчасові прогалин. По-друге, виникають темпові відхилення при передачі мелодіче6ского початку проходять на метричній основі акомпанементу [3].  Rubato зустрічалося і в практиці музикантів ХVII-XVIII століть, однак у Шопена воно носить яскраво виражений характер. Його темпо-ритмічні відхилення відрізняють значні розміри accelerando і ritardando.  Шопен – один з авторів, які найбільш часто страждають від поганого смаку або нерозуміння виконавців. Тому майбутньому вчителю музично-го мистецтва треба знати особливості стилю, фра-зування, аплікатури, темпових та динамічних поз-начок композитора та дуже обережно підходити до інтерпретації творів не тільки Ф. Шопена, а й усіх композиторів як класичної, романтичної так і сучасної шкіл.  Формування мистецьких поглядів, естетично-го кругозору, художніх понять і суджень невідді-льне в навчальному процесі від розвитку культу-ри емоцій учня, стимулювання його естетичних переживань. У процесі розвитку художнього сприйняття вихованців і їх здатності до понятій-но-логічного осмислення мистецтва важливо міс-це займає творчість композиторів-романтиків, де мистецтву Ф. Шопена відводиться першочергове місце.  Сказане вище про фразування, фрази «безмежного дихання», аплікатуру, темпи у тво-рах Шопена зовсім не означають, що вони склада-ють зміст всієї інтерпретації його творів. Інтерп-ретація творів Шопена багата нюансами і своєрід-на, так само, як і його музика. 
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Ирина Глазунова. К вопросу интерпретации произведений Ф. Шопена в работе будущего учи-
теля музыкального искусства  

В статье рассматриваются особенности интерпретации произведений Ф. Шопена. Подчеркивает-
ся значение фразировки, динамики, агогики, аппликатуры, педализации в процессе исполнения произве-
дений романтического направления. Освещается необходимость знаний и умений грамотной интерпре-
тации произведений композитора, который стал символом романтического стиля и эталоном  
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Ірина ГЛАЗУНОВА До питання інтерпретації творів Ф. Шопена в роботі майбутнього вчителя музичного мистецтва  
эстетической культуры, для начинающих пианистов, музыкантов, имеющих достаточный опыт ис-
полнительства и учителей музыкального искусства, работающими над формированием эстетической 
и музыкальной культуры подрастающего поколения. Проанализированы основные черты фразировки в 
произведениях Шопена: перенесение принципов вокального дыхания, использование длинных фраз. Зна-
ние будущими учителями музыкального искусства характерных черт интерпретации произведений 
композиторов-романтиков – одна из важных составляющих всей профессиональной подготовки сту-
дентов факультетов искусств педагогических университетов. 

Ключевые  слова :  интерпретация, фразировка, аппликатура, темп. 
 
Iryna Glazunova. On the interpretation of the works of F. Chopin in the work of the future teacher 

of musical art 
The article discusses the features of the interpretation of the works of F. Chopin. The importance of phrasing, 

dynamics, agogics, fingering, pedalization in the process of performing works of romantic works is empha-
sized.The need for knowledge and skills of competent interpretation of the works of the composer, which has be-
come a symbol of the romantic style and standard of aesthetic culture, is highlighted. for beginner pianists, musi-
cians with sufficient performance experience and musical art teachers working to shape the aesthetic and musical 
culture of the younger generation. The main features of the phrasing in the works of Chopin are analyzed: trans-
ferring the principles of vocal breathing, the use of long phrases. Knowledge by future teachers of musical art of 
the characteristic features of the interpretation of the works of romantic composers – one of the important com-
ponents of the entire professional training of students of the faculties of art at pedagogical universities. Forma-
tion of artistic views, aesthetic outlook, artistic concepts and judgments are inseparable in the educational proc-
ess from the development of a culture of emotions of the student, stimulating his aesthetic experiences. In the 
process of developing the artistic perception of the pupils and their ability to conceptually and logically under-
stand the art, the creativity of the romantic composers occupies an important place, where F. Chopin's art is given 
a high priority. The interpretation of the composer's works is characterized by the combination of expressive 
phrasing, the intrinsic indivisibility of intonations and motives within the melody. Transmission of the overall dy-
namic line and melody of the phrase with the help of tempo rubato. The ending of Chopin's phrasing leagues was 
accompanied by a small amplitude of "freeing" movement of the hand and meant a natural weakening of the vol-
ume of sound with the assistance of dynamic nuances. 

The foregoing about the phrasing, the phrases of "boundless breathing", the fingering, the pace in Chopin's 
works do not mean that they constitute the content of the whole interpretation of his works. Chopin's interpreta-
tion of the works is rich in nuances and peculiar, as is his music. 

Keywords :  interpretation, phrasing, fingering, pace. 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРАНТІВ  

ДО ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Стаття присвячена питанням методичного забезпечення вокальної підготовки магістрантів-

вокалістів, зокрема активному й усвідомленому використанню українських співацьких традицій у вокаль-
но-виконавській підготовці магістрантів та подальшому їх впровадженню в музично-педагогічній діяль-
ності на аксіологічному підгрунті. У статті виокремлено поступову адаптацію до процесу вокального 
розвитку на основі передачі ціннісного досвіду від попередників – наступним поколінням. Зокрема, ціннісно-
го досвіду на основі українських співацьких традицій з урахуванням ціннісних векторів, закладених нашими 
уславленими попередниками. Виокремлено емпіричну й дидактичну схеми індивідуального вокально-
виконавського розвитку магістрантів. Окрім того, виявлено ціннісні чинники в українському класичному 
вокальному репертуарі, що сприятиме методичному збагаченню процесу вокально-виконавської підготов-
ки у магістратурі на мистецьких факультетах педагогічних університетів України. 

Ключові  слова :  магістрант-вокаліст, українські вокально-виконавські традиції, аксіологічний 
підхід, вокально-виконавський досвід, ціннісний зміст український класичний вокальний репертуар та ін. 

ЮЕ ГУАНЬ Аксіологічний підхід у процесі формування готовності магістрантів до вокально-виконавської діяльності  

На сьогодні в інформаційному науковому просторі вітчизняними та зарубіжними науковця-ми уведено значну кількість наукових дослі-джень, де розкрито окремі чинники в методиках вокального навчання передбачення перспектив вокально-виконавського становлення молодого покоління, яке обрало для себе шлях педагогічно-го та вокально-виконавського зростання. Наукова увага до сольного вокального виконавства скла-дає значний доробок та особистий внесок В. Антонюк, об’єктом наукового дослідження в її працях виступає мистецтво академічного сольно-го співу, завдячуючи якому маємо можливість для аналізу й власного векторного дослідження про-цесу формування готовності магістрантів до ви-конавської діяльності (на основі українських спі-вацьких традицій) – згідно визначеним В. Антонюк «феноменологічним світоглядним 
напрямом в сучасній національній художній 
культурі» явищем – українською вокальною 
школою.  Ознайомлення з українськими співацькими традиціями проходить у класах «Постановки го-лосу», «Вокальних класах» українських педагогів-вокалістів, в процесі планомірної роботи з вокаль-но-технічного розвитку студентів мистецьких факультетів педагогічних університетів. Коли, так званий, «діалогу культур» розкривається в процесі вивчення різних творів світової вокальної класики у процесі спілкування з вокальними тво-рами мовою вокальної музики. На матеріалі украї-нських вокальних класичних творів відбувається 

набуття українських співацьких традицій, у стиле-виконанні та традиційно-ментальному (особис-тому, відмінному від інших) трактуванні худож-ньо-виконавського контексту кожного, окремо взятого, вокального твору. Базові знання вже за-кладено в манері виконання та специфічних особ-ливостях виконання вокального твору, що мають переходити як «виконавська матриця» до якої кожен наступний вокаліст-виконавець додає ін-дивідуальні ознаки у вокальному виявленні (темперамент, індивідуальний тембр, неповтор-ний художньо-виконавський образ та ін.). У про-цесі створення художньо-виконавського образу вокаліст-виконавець дотримується запропонова-ної «авторської матриці» та створює «вико-навську матрицю». Аксіологічний підхід нашого дослідження ґрунтується на традиціях українсь-кої вокальної педагогіки, та полягає в наступності поколінь, визнаних виконавців наших уславлених попередників, які закладають підвалини виконав-ського стилю, кожного окремо взятого вокально-го твору, та слугують цінно-змістовою аналого-вою основою для наступних поколінь виконавців. Вокальна підготовка українських та інозем-них студентів в українських закладах вищої осві-ти ґрунтується на вивченні українських вокаль-них традицій, в основі яких лежить методичний досвід провідних вокалістів-виконавців та нау-ковців НМАУ ім. П .І. Чайковського. Слід згадати перших кандидатів мистецтвознавства вокально-го факультету М. І. Єгоричеву (1947), Т. М. Михай-лову (1951) та І. С. Колодуб до наукових здобутків 
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ЮЕ ГУАНЬ Аксіологічний підхід у процесі формування готовності магістрантів до вокально-виконавської діяльності  яких слід віднести дослідження: «психологічних основ вокально-педагогічного процесу; методичні рекомендації з вивчення творів українських ком-позиторів (М. Лисенка і Я. Степового на вірші Т. Шевченка, Л. Українки, О. Олеся та ін.); Т. Михайлова здійснила хронологічний опис про-цесу виховання співаків у Київській консерваторії з часу її заснування до початку 80-х років. У пра-цях І. С. Колодуб з теорії вокального мистецтва викладено цілісну систему виховання інтелектуа-льного потенціалу сучасного співака на українсь-кому народно-пісенному матеріалі» [4]. Видатне й унікальне покоління українських педагогів-вокалістів ХХ ст., які виховали гідну змі-ну вокалістів виконавців у стінах Київської держа-вної консерваторії тепер НМАУ ім. П. І. Чайковсь-кого, до яких належать: М. Е. Донець-Тессейр, З. М. Гайдай, М. І. Єгоричева, Т. М. Михайлова, О. О. Муравйова, А. Ю. Мокренко, З. М. Гайдай, Н. Й. Захарченко, І. С. Колодуб, І. М. Вілінська, Є. І. Чавдар, Л. Д. Лобанова, Л. П. Руденко, К. Д. Огнєвий, Г. С. Сухорукова, З. П. Бузіна, Д. Г. Петриненко, В. М. Курін, М. К. Кондратюк, С. М. Матеюк, Б. П. Гнидь, та багато ін. Основопо-ложними для викладачів і концертмейстерів  стали методичні поради досвідченого викладача камерного співу, доцента З. Ю. Ліхтман, яка пра-цювала на вокальному факультеті протягом (1941-2001) [2]. Б. П. Гнидь розробив і викладав протягом 80-90-х років авторський курс лекцій з історії вокального виконавства, (на основі автор-ського підручника) [3].  Вищезазначені видатні педагоги-вокалісти плідно використовували українські вокальні тра-диції у підготовці професійних співаків, сповідаю-чи емпіричну та дидактичну схеми індивідуаль-ного співацького розвитку, з опорою на «цілком окреслені 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 [8], що цілком під-тримано вітчизняним науковцем В. Антонюк, яка зазначає, що «українська вокальна традиція включає елементи емпіричної та дидактичної схем індивідуального співацького розвитку. Зок-рема, термін «вокальна школа» вживаємо як зага-льну характеристику творчості персоналій, що відповідає західноєвропейським методичним за-садам етнологічного дослідження вокальної му-зики як індивідуального явища» [1]. Значущим авторським внеском є трактуван-ня, що: «метакультурне утворення феномена української національної вокальної школи дифе-ренціюємо на окремі феномени та ноумени, які, 

своєї черги, живляться виконавським і творчо-педагогічним досвідом персоналій». А здійснене В. Антонюк дослідження української вокальної школи має значно глибший зміст, розкритий нею як «феноменологічний світоглядний напрям в сучасній національній художній культурі» [1].  Переважна більшість вокалістів-виконавців, які обрали професійно-педагогічну діяльність провідною, продовжують впроваджувати ті вока-льно-виконавські традиції, які у певний час стали основоположними у їх вокально-виконавській підготовці в НМАУ ім. П. І. Чайковського. Педагоги-вокалісти, що впроваджують українські вокально-виконавські традиції у практику вокальної підго-товки – О. Гурець, Н. Куделя, О. Нагорна, Т. Пімінова, Т. Жигінас, Є. Колосова, Є. Войта, Ю. Заболоцький, В. Сачок та ін. випускники НМАУ ім. П. І. Чайковського, що працюють на факультеті мистецтв імені А.Авдієвського НПУ ім. М. П. Дра-гоманова Тож, цілком очевидними виступають факти впровадження українських співацьких тра-дицій у практику професійної підготовки майбут-ніх учителів музичного мистецтва та магістрантів-виконавців на мистецьких факультетах педагогіч-них університетів. На основі проведеного аналізу наукової літе-ратури культурологічного та частково методич-ного характеру вокальної підготовки у вищих на-вчальних закладах, слід зазначити що активний науковий доробок належить і сучасним науков-цям Л. Василенко, О. Єременко, Т. Жигінас, Д. Люш, Ю. Мережко, Н. Можайкіній, Н. Овчаренко, Є. Проворовій, Г. Стасько, Т. Ткаченко, Л. Тоцькій, Ю.Юцевичу та ін., які пропагують у наукових дос-лідженнях традиційно-національні настанови у постановці голосу та переваги академічного вихо-вання вокалістів-виконавців.  Зазвичай, вирішення даної проблеми з фор-мування готовності до виконавства починають розгляд саме особливостей феномена «вико-навства», проте цільовим змістом даної публікації виступає виявлення змістооснови аксіологічного підходу, що впливає як на процес так і на резуль-тат підготовки висококваліфікованих фахівців, який відображено в фундаментальних досліджен-нях видатних науковців (Б. Асаф’єва, О. Апра-ксіної, В. Дряпіки, Л. Коваль, А. Козир, Г. Падалки, О. Рудницької, Г. Шевченко, Т. Цвелих, В. Шацької та ін.). 
Метою даної статті є розкриття значення аксіологічного підходу в формуванні готовності магістрантів до виконавської діяльності на основі українських співацьких традицій. Аксіологія, згідно трактування у філософсько-словникових виданнях, визначається як філософ-ське дослідження природи цінностей; як філософ-
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ська дисципліна, що займається дослідженням цінностей як смислоутворювальних засад людсь-кого буття, що задають спрямованість і вмотиво-ваність людському життю, діяльності та конкрет-ним діянням і вчинкам [10], вона виступає скла-довим компонентом гуманітарної парадигми в освіті. В численних дослідженнях зазначається, що ціннісні орієнтації присутні в житті людини упродовж її життя як у духовній так і в матеріаль-ній сферах (С. Анісимов, Г. Вижлецов, А. Здра-вомислов, М. Каган, В. Розанов, В. Тугарінов та ін.).  Питання методичного забезпечення вокаль-ної підготовки магістрантів-вокалістів з викорис-танням українських співацьких традицій у музич-но-педагогічній діяльності, поступова адаптація до процесу вокального розвитку на основі україн-ських співацьких традицій, врахування ціннісних векторів вокально-виконавського характеру ви-явлено в дослідженнях Т. Жигінас та ін.  Як зазначають вітчизняні науковці, педагоги-вокалісти «проблема виконавської підготовки вокаліста є однією з актуальних в музичній педа-гогіці України, адже спів – самий мобільний різно-вид виконавства [9].  
Актуальність нашого дослідження полягає у виокремленні ключових чинників вокального виконавства та визначається суперечностями між: потребою суспільства в новій генерації вока-лістів-виконавців, підготовлених до самостійного вирішення творчих завдань та недостатньою фа-ховою, зокрема, їх вокально-виконавською підго-товкою у ВНЗ мистецького спрямування; нагаль-ною потребою впровадження українських співа-цьких традицій в процес оновлення змісту і мето-дів організації вокально-виконавської підготовки магістрантів вокалістів-виконавців та недостатні-стю обґрунтованих концептуальних і організацій-но-методичних засад такої підготовки на викори-стання українських співацьких традицій вихован-ня солістів-вокалістів у вищій школі тощо. Слід зазначити що УСТ (далі, українські співацькі тра-

диції) вже виступають ціннісно-змістовою осно-вою, адже в умовах використання різних традицій вокального виховання у межах національного зерна – репертуарної основи, яка впродовж бага-тьох років віддавалась перевазі італійської класи-ки та творам українського фольклорного джере-льного надбання нашого народу в обробках украї-нських композиторів-класиків. Натомість, проце-си методичної асиміляції різних шкіл та течій в умовах національного виховного вокального се-редовища сприяла оновленню та доповненню УСТ та розширенням даної категорії, за рахунок привнесення різноманітного розмаїття авторсь-ких вокальних методик, трансформованих видат-

ними особистостями, знаменитими вокалістами-виконавцями, якими перенесено власні вокально-технічних та вокально-виконавські здобутки в практику вокальної підготовки професійних спі-ваків. Саме таким чином, на нашу думку, утворю-ються традиції.  Тому, на сьогодні УСТ виступають емпірична й дидактична схеми індивідуального вокального розвитку вокалістів-виконавців, на засадах до-тримання академічної манери, об’ємно-акустичного звучання, привнесення у вокальне виконавство різноманітної тембральної палітри, кантилени, рівномірного звукового потоку зі згладженими регістровими переходами та дотри-манням вокально-мовленнєвих норм (відповідно української мови та ін.). Репертуарна основа про-цесу підготовки магістрантів мистецьких факуль-тетів до вокального виконавства виступає цінніс-тю. Адже, підготовка магістерського концерту-звіту включає виконання різностильових та різ-ножанрових творів, включає виконання класич-них творів українських композиторів, обробки українських народних пісень в яких закладено естетичні поняття й морально-естетичні категорії в яких відбивається національні цінності україн-ського народу. Тож, вивчення та подальше вико-нання вивчених творів українських композиторів-класиків сприяє осмисленню та подальшому про-пагуванню засобами вокального виконавства українських культурних цінностей та ціннісних традицій української вокальної школи, надбаних студентами-магістрантами у вокальних класах провідних педагогів – носіїв українських співаць-ких традицій, що передають власний вокально-виконавський досвід своїм учням.  Отже, ключовими чинниками, завдяки яким обґрунтовано введення аксіологічного підходу в нашому дослідженні виступають: передача цінніс-ного досвіду від вчителя до учня, а так як пробле-ма розгортається у площині вокально-виконавського досвіду то ймовірним видається набуття ціннісного досвіду попередниками й пе-редача його наступникам у вокально-виконавській діяльності, яка виступає окрасою вокального мистецтва України – співочої нації з глибокими традиціями; репертуарне забезпечен-ня набуття ціннісного вокально-виконавського досвіду на основі вивчення українського класич-ного репертуару; саме це привертає увагу не тіль-ки вітчизняних а й зарубіжних шукачів ціннісного й ефективного досвіду вокально-виконавського гатунку, яким сповнені методики вокальної підго-товки в українських вищих навчальних закладах мистецького та музично-педагогічного напряму підготовки фахівців.  
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Гуань Юе. Аксиологический подход в процессе формирования готовности магистрантов к 

вокально-исполнительской деятельности  
Статья посвящена вопросам методического обеспечения вокальной подготовки магистрантов, в 

частности активному и осознанному использованию украинских певческих традиций в вокально-
исполнительской подготовке магистрантов и дальнейшем их внедрении в музыкально-педагогической 
деятельности на аксиологической основе. В статье выделено постепенную адаптацию к процессу во-
кального развития на основе передачи ценностного опыта от предшественников – следующим поколе-
ниям. В частности, ценностного опыта на основе украинских певческих традиций с учетом ценностных 
векторов, заложенных нашими прославленными предшественниками. Выделены эмпирическая и дидак-
тическая схемы индивидуального вокально-исполнительского развития магистрантов. Кроме того, 
выявлено ценностные факторы в украинском классическом вокальном репертуаре, который способсту-
ет методическому обогащению процесса вокально-исполнительской подготовки в магистратуре на 
факультетах искусств педагогических университетов Украины. 

Ключевые  слова :  магистрант-вокалист, украинские вокально-исполнительские традиции, ак-
сиологический подход, вокально-исполнительский опыт, ценностное содержание, украинский классиче-
ский вокальный репертуар и др. 
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Guan Yue. Axiological approach in the process of formation of readiness of undergraduates for vo-

cal performance 
The article is devoted to the issues of methodological support for the vocal training of master-vocalists, in 

particular the active and conscious use of Ukrainian singing traditions in the vocal and performing training of 
undergraduates and their further implementation in axiological-based musical and pedagogical activity. The 
article highlights the gradual adaptation to the process of vocal development based on the transfer of value ex-
perience from predecessors to the next generations. In particular, the value experience based on Ukrainian sing-
ing traditions, taking into account the value vectors laid down by our illustrious predecessors. Empirical and di-
dactic schemes of individual vocal and performing development of undergraduates are highlighted. In addition, 
value factors have been identified in the Ukrainian classical vocal repertoire, which contributes to the methodical 
enrichment of the vocal-performing training process in master's programs at the art faculties of pedagogical uni-
versities of Ukraine. Therefore, the key factors that justify the introduction of an axiological approach in our study 
are: the transfer of value experience from teacher to student, and since the problem unfolds in the plane of vocal 
and performance experience, it seems likely to gain valuable experience predecessors and transfer his successor 
activities that serve as the decoration of the vocal art of Ukraine – a singing nation with deep traditions; reper-
toire of providing valuable vocal and performing experience based on the study of Ukrainian classical repertoire; 
this is what attracts the attention not only of domestic but also foreign seekers of valuable and effective experi-
ence of vocal and performing variety, who have completed the methods of vocal training in the Ukrainian higher 
educational establishments of artistic and music-pedagogical direction of specialists training. 

Key  words :  master-vocalist, Ukrainian vocal and performing traditions, axiological approach, vocal and 
performing experience, value content, Ukrainian classical vocal repertoire, etc.  
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Актуальність дослідження зумовлена прого-лошеням Національної доктрини розвитку освіти, яка спрямована на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому просторі. Результатом цієї доктрини є підготовка майбутніх учителів, що здатні робити особистісний вибір, набувати вміння, навички та компетентності зад-ля інтеграції в суспільство на різних рівнях, навча-тися упродовж життя. У зв’язку з цим, проблема формування якісно нової особистості вчителя є актуальною для нашої держави і перетворюється на один із найважливіших чинників підвищення конкурентноздатності майбутніх фахівців у освіт-ній галузі. Незважаючи на масштаб розгляду про-блеми, психологами та педагогами зроблено ваго-мий внесок у дослідження специфічних умов акме-

ологічного становлення майбутніх учителів. Проте проблема з’ясування сутності педагогічних умов акмеологічного становлення є недостатньо вивче-ною, тоді як її вирішення сприятиме не лише озброєнню майбутніх учителів акмеологічними, психолого-педагогічними та професійними навич-ками й уміннями, а передусім усвідомленню ними власного місця у професійній діяльності, а також закладанню фундаменту у формуванні цілісної системи педагогічного професіоналізму. Аналіз наукового фонду та практичної органі-зації освітнього процесу у закладах вищої освіти дозволив встановити, що професійному станов-ленню майбутніх учителів присвятили свої дослі-дження К. Абульханова-Славська, І. Бех, А. Богуш, Н. Бордовська, Н. Гузій, Е. Карпова, Н. Кічук, І. Княжева, Т. Койчева, О. Копусь, Н. Кузьміна, 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКМЕОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

У статті проаналізовано сутність педагогічних умов та їх впливу на акмеологічне становлення 
майбутніх учителів фізичної культури. Спираючись на результати дослідження, під педагогічними умо-
вами акмеологічного становлення майбутніх учителів фізичної культури розуміємо обставини, що 
впливають на підвищення результатів навчальної діяльності, а також на створення передумов для 
подальшого розвитку зрілості особистості в межах професійної діяльності під час фахової підготовки. 
На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури та провідного наукового фонду було виокремле-
но такі педагогічні умови, як: упровадження інтерактивного навчання у фахову підготовку майбутніх 
учителів фізичної культури; підвищення питомої ваги засобів інформаційних технологій у самостійній 
роботі майбутніх учителів фізичної культури; використання тренінгу під час підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до проходження педагогічної практики. 

Спираючись на результати дослідження було встановлено, що внаслідок реалізації педагогічних 
умов було засвідчено позитивні зміни у респондентів експериментальних груп. Так, високого рівня досяг-
ли 26,8 % учасників ЕГ і 18,5 % учасників КГ. На задовільному рівні виявлено в ЕГ 56,1 % і в КГ 43,2 % від 
загальної кількості респондентів. На низькому рівні в ЕГ спостерігалось 17,1 % і в КГ – 38,3 % від загаль-
ної кількості респондентів. 

Ключові  слова :  педагогічні умови, майбутні вчителі, акмеологічне становлення, інтерактивне 
навчання, самостійна робота, педагогічна практика, тренінг. 
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Руслан ГУРІН, Анастасія КУШНІРУК, Олександр ЯЦІЙ Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів З. Курлянд, Л. Мітіна, І. Підласий, О. Семеног, О. Трифонова, Р. Хмелюк, О. Чебикін та ін. Різні акмеологічні аспекти становлення професіоналіз-му особистості та професійної діяльності подано в дослідженнях В. Агапова, Р. Бернса, В. Давидова, А. Деркача, О. Дубанесюк, В. Маркіна, В. Радула, А. Реана, К. Роджерса, С. Рубінштейна, В. Шад-рикова та ін. Інноваційні технології в освіті дослі-джували І. Богданова, Р. Гуревич, В. Кухаренко, О. Пометун та ін. Натомість, незважаючи на виок-ремлені вище наукові доробки, педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів на сьогодні досліджено недостатньо. Мета статті полягає у визначенні сутності педагогічних умов та їх впливу на акмеологічне становлення майбутніх учителів фізичної культу-ри. Відповідно до аналізу результатів досліджен-ня доцільним є наголосити, що під педагогічними умовами часто розуміють обставини, можливості, фактори, результат навчально-виховного проце-су. Науковим підґрунтям цього є дослідження: Н. Боритко (2001) – зовнішня обставина, що тією чи іншою мірою істотно впливає на протікання педагогічного процесу, свідомого сконструйова-ного педагогом, який передбачає досягнення пев-ного результату; С. Гончаренко (1997) – обстави-ни, за яких компоненти навчального процесу (навчальні дисципліни, методика їх викладання, навчання і виховання) подані в найкращих взає-мовідносинах та взаємозв’язках, що дають можли-вість учителям плідно викладати, керувати на-вчальним процесом, а учням – успішно навчатися; Л. Горбатюк (2002) – обставини, які діють у на-вчальному процесі та впливають як на навчальну діяльність, так і на результати навчання; В. Павлової (2007) – це поєднання об’єктивних і суб’єктивних чинників, що позитивно впливають на ефективність та результативність навчально-виховного процесу. Ураховуючи специфіку підготовки майбутніх учителів фізичної культури та професійну діяль-ність, постало завдання побудувати своєрідний фундамент щодо акмеологічних основ становлен-ня їх особистості. Такою базою виступають відпо-відні педагогічні умови, що сприяють акмеологіч-ному становленню майбутніх учителів фізичної культури під час фахової підготовки. З огляду на вищезазначене, під педагогічни-ми умовами акмеологічного становлення майбут-ніх учителів будемо розуміти обставини, що впли-вають на підвищення результатів навчальної дія-льності, а також на створення передумов для по-дальшого розвитку зрілості особистості в межах професійної діяльності під час фахової підготовки в педагогічному університеті. 

Аналіз наукового фонду дав можливість вио-кремити такі педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів у педагогічному університеті, як: упровадження інтерактивного навчання у фахову підготовку майбутніх учителів фізичної культури; підвищення питомої ваги за-собів інформаційних технологій у самостійній роботі майбутніх учителів фізичної культури; ви-користання тренінгу під час підготовки майбут-ніх учителів фізичної культури до проходження педагогічної практики. Щодо першої педагогічної умови, упрова-дження інтерактивного навчання у фахову підго-товку майбутніх учителів фізичної культури, не-обхідно наголосити, що забезпечення успішності навчання в університеті може бути реалізоване шляхом використання нових методів, педагогіч-них прийомів, спрямованих на активізацію пізна-вальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури. Останнім часом у контексті гуманізації освіти для реалізації цього все більшої популяр-ності набуває інтерактивне навчання. Вивчення психолого-педагогічної літератури з питань підготовки майбутніх учителів з викори-станням інтерактивного навчання дозволило дій-ти висновку, що вчені по-різному підходять до його тлумачення та визначають у такий спосіб, як: від англ. interact – взаємодіяти, тобто перебу-вати у взаємодії, діяти, впливати один на одного) припускає спільне навчання (навчання у співпра-ці): студенти та викладач є суб’єктами навчання [9]. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований у та-кий спосіб, де практично всі ті, хто навчаються, є залученими до процесу пізнання, вони мають на-году розуміти й рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. Спільна діяльність у про-цесі пізнання, засвоєння навчального матеріалу означає, що кожний робить свій особливий інди-відуальний внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності [11]. З іншого боку, в дослідженні С. Бондар сутність інтерактивного навчання визначено так: навчальний процес від-бувається тільки за умови постійної, активної вза-ємодії всіх учасників; це взаємонавчання (групове, колективне, навчання у співпраці), коли викладач і студент є рівноправними суб’єктами навчання; організація інтерактивного навчання здійснюється за допомогою моделювання життє-вих ситуацій, використання рольових ігор, спіль-ного вирішення проблем на підставі відповідних ситуацій; сприяє формуванню навичок спілкуван-ня, створення атмосфери співпраці; виявляє лі-дерські риси викладача і студентів, проте водно-час ніхто не домінує над іншими, думки всіх учас-ників навчального процесу беруться до уваги [1]. 
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Руслан ГУРІН, Анастасія КУШНІРУК, Олександр ЯЦІЙ Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів Це вимагає від майбутніх учителів фізичної куль-тури усвідомлення творчого характеру, форму-вання індивідуального стилю та адаптації до пе-дагогічної діяльності. Безперечно, як показало вивчення фонду наукових джерел, інтерактивна організація навчального процесу має низку пере-ваг порівняно із традиційною, оскільки перша більш ефективна з погляду оптимального поєд-нання мети і результату навчальної діяльності (за Л. Грабовською, Н. Гузій, В. Свірідюк та ін.). З практичного досвіду відомо, що у процесі інтерак-тивного навчання змінюється взаємодія виклада-ча і здобувачів вищої освіти: активність виклада-ча поступається місцем активності тим, хто навча-ється. Здобувачі вищої освіти стають повноправ-ними учасниками навчального процесу, їхній дос-від слугує основним джерелом пізнання. Здійс-нення активної взаємодії викладача і майбутньо-го вчителя робить досить актуальним чітке роз-межування в єдиному процесі навчання двох складових: повідомлення навчальної інформації та її засвоєння. При цьому вирішальне значення має така діяльність студентів, за якої здійснюєть-ся засвоєння не тільки знань, а й різних методів, прийомів, способів розумової діяльності у процесі розвитку механізмів опрацювання інформації. Така діяльність сприяє підвищенню мотивації досягнення успіху майбутніх учителів, створює професійно-практичну спрямованість занять, на-дає змогу викладачам домагатися запланованих результатів навчання, що впливає на розвиток спрямованості, здібностей і компетентності в ме-жах педагогічної діяльності [4]. Під час такого навчання у здобувачів вищої освіти формуються особистісні якості, індивідуальний стиль та здат-ність до рефлексії й самооцінки. Відтак, застосування інтерактивних методів і технологій навчання під час підготовки майбут-ніх учителів фізичної культури не лише підвищує ефективність навчальної діяльності, а й розвиває комунікативні вміння та навички, допомагає встановленню контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки ко-жного, підвищує мотивацію до успіху, спрямовує на формування особистісних якостей, здатності до рефлексії та самооцінки тощо. З іншого боку, впровадження інтерактивних технологій під час викладання фахових дисциплін надає можливості докорінно змінювати ставлення до об’єкта на-вчання, перетворення його на суб’єкт (за Г. П’ятаковою [10]). Другою педагогічною умовою є підвищення питомої ваги засобів інформаційних технологій у самостійній роботі майбутніх учителів фізичної культури. Закон України «Про вищу освіту» пе-

редбачає формування у здобувачів вищої освіти уміння самостійно, свідомо і відповідально вчити-ся, а також створення в навчальних закладах не-обхідних умов для формування у студентів дослі-дницьких умінь, виховання особистості, здатної до саморозвитку як під час навчання у вищій шко-лі, так і в подальшій професійній діяльності [3]. Слід наголосити, що відповідно до цього за-кону під час навчання майбутні вчителі фізичної культури здійснюють такі види навчальної робо-ти, як: слухання лекцій, участь у семінарських за-няттях, виконання практичних і лабораторних робіт, індивідуальних і самостійних завдань, про-ходження педагогічної практики, підготовка ре-фератів, курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт та ін. Кожний із зазначених видів потребує від майбутніх учителів наполегливої самостійної праці. Проведений аналіз сутності самостійної роботи в сучасній психолого-педагогічній літера-турі довів, що вчені по-різному трактують її сут-ність. Так, самостійну роботу науковці визнача-ють, як: специфічний вид навчальної діяльності, головною метою якого виступає формування са-мостійності суб’єкта навчання (В. Козаков); засіб навчання, який у кожній конкретній ситуації за-своєння відповідає конкретній дидактичній меті і завданню, формує у студента на кожному етапі його пізнання необхідний обсяг і рівень знань, навичок та вмінь для розширення певного класу пізнавальних завдань і відповідного просування від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності, виробляє психологічну настанову на самостійне систематичне поповнення своїх знань і вмінь орі-єнтуватись у потоці інформації при розв’язанні нового пізнавального завдання (П. Підкасистий); цілеспрямована, внутрішньо мотивована, струк-турована самим суб’єктом і коригована ним за процесом і результатами діяльність (І. Зимня). Зауважимо, що виконання майбутніми вчите-лями різних видів завдань самостійної роботи як основного компонента навчального процесу ство-рює підґрунтя для зміни характеру пізнавальної діяльності: відтворення й закріплення знань; фо-рмування професійних умінь і навичок; розвиток творчого потенціалу, педагогічного мислення й особистісних якостей. Отже, самостійна робота формує в майбутніх учителів фізичної культури знання й уміння саморегуляції, рефлексивні вмін-ня, стиль самоактуалізації, а також спрямовує їх на саморозвиток. Слід наголосити, що серед процесів, які все більше впливають на саморозвиток учителя в сучасних умовах, учені виокремлюють процес ін-форматизації системи освіти, завданнями якої є: формування інформаційної культури людини; забезпечення розвитку особистісних якостей  
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людини, розкриття її творчого потенціалу; підви-щення ефективності навчально-виховного проце-су на підставі впровадження інформаційних тех-нологій, надання діяльності творчого, дослідни-цького характеру; інтенсифікація методичної ро-боти та наукових досліджень тощо [5]. Відзначимо, що в науковій літературі різним аспектам вирішення завдань інформатизації осві-ти та комп’ютерізації навчального процесу прис-вятили свої дослідження такі вчені, як: Р. Гуревич (2005), М. Жалдак (1989), та ін. (формування інформаційної культури вчителя); О. Пєхота (2001) та ін. (підготовка педагогічних кадрів до застосування комп’ютерної техніки в професійній діяльності); Ю. Машбиць (1998), та ін. (використання інформаційних технологій у вищій та середньоосвітній школах); І. Богданова (1999) та ін. (ресурсне забезпечення інформатиза-ції освіти); Т. Койчева (2004), В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Сиротенко (2001) та ін. (основи дис-танційної освіти). Зважаючи на це, вважаємо, що процес розвитку освіти на сучасному етапі немож-ливий без застосування нових інформаційних тех-нологій. У психолого-педагогічній літературі науковці тлумачать інформаційні технології як: сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації, що розширює знання людей і розви-ває їхні можливості щодо керування технічними та соціальними проблемами (за М. Жалдаком); комп’ютерно орієнтовану складову педагогічної технології та комп’ютерну технологію (за В. Биковим і Р. Гуревичем); сукупність впрова-дження в систему освіти принципово нових мето-дів і засобів обробки даних, передачі, зберігання й відображення навчальної інформації (за Т. Сергеєвою). Оскільки ми не ставили за мету проведення поглибленого аналізу засобів інформаційних тех-нологій, вважаємо за необхідне наголосити на таких, як Інтернет і електронний підручник. Ви-користання Інтернету під час підготовки майбут-ніх учителів фізичної культури спрямовує на: ак-тивізацію й індивідуалізацію процесі навчання; можливість гармонійного синтезу логічного й образного способів засвоєння інформатизації, що підвищує ефективність освітнього процесу, допо-магає формуванню всесвітньо наукового, культу-рного й освітнього просторів, покращує міжнаціо-нальне спілкування. Підґрунтям є дослідження В. Носкова, в якому автор наголошує на викорис-танні Інтернету умовно в такий спосіб: до першої групи (інформаційні) належать електронні газети й журнали, електронні бібліотеки, що розгляда-ються як інформаційні системи та містять дослі-

дження й розробки, спрямовані на розвиток тео-рії й практики збору даних, їхнього моделювання, керування і розповсюдження по різних сайтах; друга група (інтерактивні послуги зв’язку Інтер-нет) – це послуги електронною поштою, а також матеріали телеконференцій. Третя група – пошу-кові послуги в мережі Інтернет, що поділяються на каталоги, пошукові та метапошукові системи. Отже, використання Інтернету під час підготовки майбутніх учителів фізичної культури надає мож-ливості вибору індивідуальної траєкторії вивчен-ня навчального матеріалу, регулювання темпу його засвоєння і навіть більш глибокої адаптації в так званих інтелектуальних системах підтримки навчання. Широкого розповсюдження в останні роки набуває використання електронного підручника на заняттях, що забезпечує: самостійне опануван-ня навчального матеріалу; розвиток пошуково-дослідницької роботи, індивідуалізації діяльності, спостережливості; формування необхідних якос-тей особистості, пізнавальний інтерес до навчан-ня тощо. Натомість у науковій літературі й доте-пер методичний аспект такого виду навчання ви-світлено недостатньо, відсутня цілісна, науково обґрунтована й апробована методична система навчання, яка повинна включати зміст, цілі на-вчання, очікувані результати, методи навчання, організаційні форми, засоби й умови навчання. Педагогічний потенціал електронного підручника має характерні особливості, які визначають його переваги в порівнянні з традиційним друкованим підручником: гіпертекстовість; мультимедій-ність; інтерактивність. З іншого боку, викорис-тання електронних підручників як засобу навчан-ня надає можливості в організації діалогу між комп’ютером і суб’єктом пізнання, у процесі якого студент одержує підказки в разі допущення поми-лок, виникнення ускладнень, поради щодо органі-зації вивчення нової теми, щодо виходу із склад-ної ситуації під час виконання пізнавального за-вдання, планування подальших пізнавальних ак-тів, дружнього за характером і тональністю оці-нювання виконаної роботи в ході опрацювання навчального матеріалу тощо (А. Верлань, Н. Тверезовська, М. Шерман). Отже, можна дійти висновку про те, що підви-щення питомої ваги засобів інформаційних техно-логій у самостійній роботі майбутніх учителів фізичної культури є педагогічною умовою, реалі-зація якої має позитивний вклад у процес фахової підготовки, а також створює передумови для по-дальшого розвитку зрілої особистості в межах професійної діяльності. Виокремлення третьої умови, використання тренінгу під час підготовки майбутніх учителів 
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фізичної культури до проходження педагогічної практики, зумовлено тим, що сформовані уміння не будуть дієвими доти, доки студенти не усвідо-млять дії щодо їх використання в практичних си-туаціях для розв’язання навчальних завдань. У Положенні про проведення практики студе-нтів закладів вищої освіти визначено, що педаго-гічна практика – це форма професійного навчання у вищій школі, спрямована на практичне засвоєн-ня майбутніми фахівцями закономірностей і принципів педагогічної діяльності, формування основних професійних умінь і переконань. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, технологіями, формами організації освітньо-виховної роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у закладі вищої освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і ви-робничих умовах, виховання потреби систематич-но поновлювати свої знання та творче їх застосу-вання у практичній діяльності [8]. Враховуючи вищевикладене, ми дійшли ви-сновку, що педагогічна практика у підготовці майбутніх учителів фізичної культури впливає на: закріплення, поглиблення, критичне осмис-лення студентами спеціальних психолого-педагогічних знань, застосування їх в організації навчально-виховного процесу, формування осо-бистої позиції як майбутніх учителів; вивчення студентами творчого педагогічного досвіду і за-стосування його в пошуках власних шляхів розв’я-зання практичних проблем; формування у майбу-тніх учителів індивідуального стилю педагогічної діяльності, власного досвіду активної взаємодії з учнями, організація педагогічно доцільних взає-мин, творчого підходу до практичної роботи; ознайомлення студентів з інноваційними змінами у сучасній загальноосвітній школі, їх аналіз; вихо-вання стійкого інтересу та любові до професії вчителя, потреби в самопізнанні й професійно-педагогічному вдосконаленні; формування у сту-дентів інтересу до науково-дослідної роботи та потреби в експериментуванні під час педагогічної практики [7]. Спираючись на вищезазначене, до-ходимо висновку про безперечну важливість під-готовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної практики. Однією з форм такої підго-товки ми вважаємо використання тренінгу. У загальновживаному значенні «тренінг»  (від. англ.– train, training) – це навчання, вихован-ня, тренування. Тренінг – це група активних мето-дів, що спрямовані на розвиток здібностей до на-вчання та оволодіння будь-яким видом діяльності (за Ю. Ємельяновим). Тренінг як технологія на-вчання в загальному вигляді виконує такі функ-

ції: діагностичну (виявлення зон розвитку або корекції); навчальну (передача нового досвіду, чи то знання, уміння і навички, чи то форми поведін-ки і установки); командоутворення (спільне на-вчання, люди, як правило, спонтанно починають відчувати себе більш згуртованими); психотера-певтичну (ефектом групової динаміки, дій трене-ра і самої тренінгової ситуації) (за Ю. Зава-левським). Слід наголосити на перевагах тренінгових занять, які полягають у наступному: тренінгова група виступає соціальним середовищем самореа-лізації та самопрезентації, каталізатором соціаль-них установок; груповий тренінг дає можливість кожному одержати зворотній зв’язок від студен-тів – колег з такими ж проблемами, які розуміють його почуття й переживання. У ньому кожен може поставити себе на місце іншої людини, «зіграти» роль для кращого розуміння її та самого себе, для знайомства з новими, більш ефективними спосо-бами поведінки і спілкування; тренінгова група відображає систему суспільних взаємовідносин, що дозволяє майбутнім фахівцям побачити й про-аналізувати у спеціально створених умовах психо-логічні закономірності спілкування та поведінки інших людей і самих себе, які непомітні в життє-вих ситуаціях; груповий досвід протидіє відчу-женню, допомагає розв’язувати міжособистісні проблеми, коли студент замикається в собі, не залишається сам зі своїми труднощами [2]. Зокрема, аналізуючи переваги тренінгових занять, ми дійшли висновку, що використання тренінгу в підготовці майбутніх учителів до педа-гогічної практики сприяє: розвитку педагогічного мислення; індивідуального стилю; впливу творчої діяльності на самопрояв індивідуальності студен-тів у практичній діяльності; пізнанню власної ін-дивідуальності, прояву творчого потенціалу та визначенню особистісної траєкторії професійного зросту та ін. Це надає підстави стверджувати, що використання тренінгу на передодні педагогічної практики впливатиме на акмеологічне станов-лення майбутніх учителів під час фахової підгото-вки. Отже, використання тренінгу під час підго-товки майбутніх учителів фізичної культури до проходження педагогічної практики є важливою педагогічною умовою акмеологічного становлен-ня, що впливає на підвищення як якості навчаль-ного процесу, так і усвідомлення педагогічної ді-яльності, уявлення себе в ній, зокрема. Щодо обговорення результатів, зауважимо, що формувальний етап педагогічного експериме-нту, присвячений реалізації педагогічних умов, проводився упродовж 2016-2018 н. р. Респонден-тами виступили здобувачі вищої освіти перших  і других курсів Інституту фізичної культури,  
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спорту та реабілітації ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет іме-ні К. Д. Ушинського» (спеціальність 014 «Середня освіта (Фізична культура)» – 82 особи; спеціаль-ність 017 «Середня освіта (Фізична культура і спорт)» – 81 особа). Завершенням формувального експерименту були контрольні зрізи, які проводи-лися під час проведення занять. Для визначення змін у рівнях акмеологічного становлення майбу-тніх учителів після реалізації педагогічних умов було використано ті самі методики, що й на конс-татувальному етапі експерименту. Відзначимо, що внаслідок проведення такої роботи було засві-дчено позитивні зміни у студентів експеримента-льних груп. Так, високого рівня досягли 22 особи (26,8 % студентів ЕГ) і 15 осіб (18,5 % студентів 

КГ), на задовільному рівні виявлено в експериме-нтальній групі 46 осіб (56,1 % від загальної кіль-кості студентів) і в контрольній групі – 35 осіб (43,2 % від загальної кількості студентів). На ни-зькому рівні залишилось: в експериментальній групі – 14 осіб (17,1 %); в контрольній групі –  31 особа (38,3 %). Одержані результати свідчать про доціль-ність реалізації педагогічних умов, що впливають на акмеологічне становлення майбутніх учителів фізичної культури, проте не вичерпують усієї гли-бини проблеми. До перспективних напрямів нау-кового пошуку відносимо дослідження впливу навчального середовища педагогічного універси-тету на формування у майбутніх учителів акмео-логічної культури. 
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Руслан Гурин, Анастасия Кушнирук, Александр Яций. Педагогические условия акмеологиче-

ского становления будущих учителей 
В статье проанализированы сущность педагогических условий и их влияние на акмеологическое 

становление будущих учителей физической культуры. Опираясь на результаты исследования, под педа-
гогическими условиями акмеологического становления будущих учителей физической культуры будем 
понимать обстоятельства, влияющие на повышение результатов учебной деятельности, а также на 
создание предпосылок для дальнейшего развития зрелости личности в рамках профессиональной дея-
тельности во время профессиональной подготовки. На основании анализа психолого-педагогической 
литературы и ведущего научного фонда были выделены такие педагогические условия, как: внедрение 
интерактивного обучения в профессиональную подготовку будущих учителей физической культуры; 
повышение удельного веса средств информационных технологий в самостоятельной работе будущих 
учителей физической культуры; использование тренинга при подготовке будущих учителей физической 
культуры до прохождения педагогической практики. 

Опираясь на результаты исследования было установлено, что в результате реализации педагоги-
ческих условий были засвидетельствованы положительные изменения у респондентов эксперимен-
тальных групп. Так, высокого уровня достигли 26,8% участников ЭГ и 18,5% участников КГ. На удовле-
творительном уровне обнаружено в ЭГ 56,1% и в КГ 43,2% от общего количества респондентов. На низ-
ком уровне в ЭГ наблюдалось 17,1% и в КГ – 38,3% от общего количества респондентов. 

Ключевые  слова : педагогические условия, будущие учителя, акмеологическое становление, инте-
рактивное обучение, самостоятельная работа, педагогическая практика, тренинг. 

 
Ruslan Gurin, Anastasiia Kushniruk, Oleksandr Iatsii. Pedagogical conditions of future teachers 

acmeological formation 
Nowadays the higher educational institutions are required to train teachers of the new formation who are 

able to make their own decisions, constantly update their luggage of knowledge, realize the prospects of their 
professional development, make the most of their intellectual abilities. The abovementioned is realized by imple-
mentation of measures providing the formation of future teachers who are able to meet the educational needs of 
society. 

The essence of pedagogical conditions and their influence on acmeological formation of future teachers of 
physical training is analyzed in the article. Based on the results of the research, under the pedagogical conditions 
of acmeological formation of future physical training teachers there will be understood the circumstances that 
influence the improvement of the results of educational activity, as well as the creation of preconditions for the 
further development of individual’s maturity within professional activity during professional training. Based on 
the analysis of psychological and pedagogical literature as well as of the leading scientific fund, such pedagogical 
conditions were distinguished as: implementation of interactive teaching in the professional training of future 
teachers of physical culture; increasing the part of information technology in independent work of future teachers 
of physical training; usage of training in the preparation of future teachers of physical training before passing the 
pedagogical practice. 

According to the results of the study it was concluded that as an output of the realization of pedagogical con-
ditions the respondents of the experimental groups revealed positive changes. Thus, 26.8% of respondents in EG 
and 18.5% of them in CG reached the high level. At a satisfactory level there were found 56.1% of EG participants 
and 43.2% of the total number of participants in CG. The low level was observed for 17.1% of respondents in the 
EG and 38.3% of them in the CG. 

Key  words: pedagogical conditions, future teachers, acmeological formation, interactive teaching, indepen-
dent work, pedagogical practice, training. 
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ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА  
У статті порушена проблема вибору текстів і організації роботи з ними на заняттях з сучасної 

української літературної мови зі студентами-перекладачами нефілологічних факультетів технічних 
ЗВО. Увага зосереджена на формуванні текстологічної компетентності. Виділено фактори та принци-
пи добору навчальних текстів для проведення практичних занять та самостійної роботи. Окреслено 
вимоги до навчальних текстів відповідно до дидактичної мети заняття. Описана система роботи з 
навчальним текстом студентів-перекладачів. Серед провідних методів роботи з текстом на заняттях 
з сучасної української літературної мови філологів-перекладачів названо контекстно-інтерпре-
таційний метод, метод композиційного аналізу, метод семантико-стилістичного аналізу змістової 
частини тексту. 

Ключові  слова :  лінгводидактика, лінгвометодика, фахова підготовка філолога-перекладача, те-
кстологічна компетентність, навчальний текст, робота з текстом, текстовий навчальний матеріал. 

Постановка проблеми в загальному вигля-
ді. Освітні стандарти та навчальні програми під-готовки філолога-перекладача окреслюють коло компетенцій, якими має володіти бакалавр з філо-логії. Відомо, що професійна діяльність філолога зосереджена, у тому числі, й у площині роботи з усними і письмовими текстами (змістовий, мов-ний, стилістичний аналіз). Спеціальність перекла-дача – вузькоспрямована, має прикладний харак-тер і спрямована на вивчення специфіки двох чи більше мов. Тож у найбільш загальному вигляді об’єктом вичення філолога-перекладача є текст. Враховуючи специфіку майбутньої професійної діяльності перекладачів, особливої уваги під час підготовки до занять з сучасної української літе-ратурної мови (далі – СУЛМ) зі студентами-філологами набуває проблема добору текстового матеріалу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні науковці розглядають проблему до-бору текстового матеріалу у кількох площинах. Зосередимо увагу на тих, що відповідають запи-там освітньої програми «Германські мови та літе-ратури (переклад включно), перша – англійська» спеціальності 035 Філологія.  
Текст як центральна ланка в процесі комуні-

кації. Такий підхід слід враховувати під час підго-

товки до занять з української мови за професій-ним спрямуванням для студентів, які обрали спе-ціальності, пов′язані зі спілкуванням, а отже, від яких вимагають уміння «сприймати й продукува-ти професійні висловлювання з дотриманням мо-вних норм та комунікативних якостей (правильності, логічності, чистоти, виразності тощо). Так тлумачать текст В. Мельничайко, М. Пентилюк, Г. Шелехова. У роботі філологів-перекладачів технічних текстів текст так само відіграє важливу комунікативну функцію, тож під час добору текстового матеріалу викладачеві до-цільно зважати на такий підхід [8, 179].  
Текст як стилістична, жанрова і структурна 

єдність. Цей підхід набуває пріоритетного зна-чення у підготовці студентів-філологів. Студенти мають усвідомлювати, що текст складається з певних елементів із різноманітними смисловими та структурними зв’язками й відношеннями. Для майбутніх перекладачів важливо розуміти зміст і призначення будь-якого тексту, насамперед, нау-кового, науково-технічного, що становить основу їхньої професійної діяльності. У такому контексті розуміють текст І. Дроздова, С. Єрмоленко, Т. Єщенко та ін. Важливими для нашого дослідження є пози-ція лінгводидактів Г. Баранової, Т. Должикової, 
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Олена ДОЛГОПОЛ, Олена КІР'ЯНОВА  Вибір навчальних текстів як педагогічна проблема  І. Ковалик, І. Мілєвої, А. Нікітіної Т. Ладиженсь-кої, М. Пентилюка, В. Статівки, які вбачають голо-вну характеристику тексту в аспекті його норма-
тивності й комунікативної придатності: прави-льності, логічності, чистоти, виразності тощо.  Методичною основою для роботи викладача над відбором текстів є дослідження О. Бессерт, С. Вавіліна, С. Лєдовских, у яких висвітлено питан-ня відбору текстів для читання, а також праці, що безпосередньо присвячені відбору наукових, а саме технічних текстів (Г. Барабанова, Е. Крилова, Н. Саєнко, Т. Сєрова). Важливими є публікації з визначення принципів власне професійно орієн-тованого читання (Г. Барабанова, І. Корейба, С. Радецька). 

Метою статті є дослідити поняття «тексто-логічна компетентність» перекладача, виділити фактори, принципи, вимоги та критерії відбору професійно орієнтованих текстів наукового та офіційно-ділового стилів для проведення практи-чних занять та самостійної роботи студентів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Текстологічна компетентність філолога-перекладача полягає в усвідомленні комплексно-го підходу до перекладу тексту з урахуванням його стилістичної, лексичної, морфологічної, сло-вотвірної специфіки. Тож завдання викладача на практичних заняттях з СУЛМ – забезпечити сис-темний підхід до вивчення тексту. В умовах обме-женої кількості годин, відведених на вивчення української мови у технічному ЗВО, а також врахо-вуючи різні досвід і рівень володіння українською та іноземною мовами студентів, під час підготов-ки до занять викладач має ретельно підійти до відбору текстів. Робота студента-перекладача з текстом має бути спрямована на збагачення текстологічними компетентностями у таких соціально-комуніка-тивних сферах: 1) професійна; 2) публічна; 3) осві-тня; 4) особиста (або сфера особистих інтересів). У кожній із них виникають різні ситуації спілку-вання, які відображають: 1) обставини дійсності, в яких відбувається спілкування; 2) стосунки між учасниками комунікативного процесу, які перебу-вають у певних конвенційних ролях; 3) мовленнє-ві (немовленнєві) наміри; 4) реалізацію самого акту спілкування, який створює нові стимули для мовлення.  На нашу думку, при виборі тексту викладач має враховувати такі фактори: мету навчання – навчання професійно орієнтованої роботи з техні-чними текстами, створеними або ж перекладени-ми українською мовою; умови організації навчан-

ня та форми роботи (самостійна/групова, ауди-торна/позааудиторна); вимоги Освітньої програ-
ми щодо переліку фахових компетенцій філолога-

перекладача та зміст відповідних навчальних ро-
бочих програм. Відповідно до концепції відбору матеріалів для навчання студентів-філологів [3, 108], виділя-ємо принципи, на яких має ґрунтуватися робота викладача щодо відбору текстів для занять з фі-лологами: принцип фахової цінності (відбір текс-тів з урахуванням професійно цінної інформації, що в них міститься); принцип автентичності текс-тового матеріалу (добір оригінальних неадапто-ваних матеріалів-продуктів мовленнєвої діяльно-сті носіїв мови); принцип доступності навчально-го текстового матеріалу (обсяг текстів, уживання професійної лексики відповідно до рівня володін-ня студентами мовою); принцип інформування (основна функція наукових та офіційно-ділових текстів – інформування, на відміну від художніх творів, у яких головна естетична функція); ситуа-тивно-тематичний принцип та принцип вживано-сті і поширеності (відбір фрагментів текстів, які відображають поширені ситуації мовлення з мож-ливістю їх використання у межах певних тем і ситуацій професійного спілкування); принцип новизни та сучасності (тексти мають висвітлюва-ти проблематику, яка актуальна для людей пев-ного фаху в конкретний проміжок часу). Аналіз наукових джерел дозволяє виділити 
вимоги, яким має відповідати текст для навчання філологів: придатності та відповідності змісту навчання (текст має бути цікавим студентам та релевантним до їхніх потреб та цілей навчання; крім того, текст має відповідати тим типам текс-тів, який майбутній спеціаліст буде зустрічати за межами навчальної аудиторії, тобто в реальному житті); перспективності вивчення (текст має сприяти реалізації навчальних цілей та розвитку певних навичок, умінь і стратегій читання, реда-гування, перекладу, оприлюднення); різноманіт-ності типів та жанрів текстів (зумовлюється принципами професійної спрямованості та ураху-вання міждисциплінарних зв’язків) [5, 248].  

Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні майбутніх перекладачів професійної роботи з тек-стом є важливим, адже дозволяє залучати студен-тів до різноманітних видів діяльності, насамперед мовленнєвої, яка «на сучасному етапі розвитку лінгвістичних і психологічних наук розглядається як особливий вид діяльності, спрямований на фо-рмування та формулювання думки (предмета мо-вленнєвої діяльності) засобами мови та способом мислення» [8, 156]. Перекладачеві необхідно на-вчитися не лише розуміти і перекладати текст, а й самостійно створювати його відповідно до жанро-во-стильової належності: доповіді, повідомлення, складати рекострукцію тексту, тощо. Майбутня перекладацька діяльність студента технічного 
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Олена ДОЛГОПОЛ, Олена КІР'ЯНОВА  Вибір навчальних текстів як педагогічна проблема  ЗВО орієнтована на нехудожні тексти (тексти нау-кового, офіційно-ділового, публіцистичного і роз-мовного стилю), які визначаються більшою інфо-рмативністю і відсутністю художньої образності. Тому переважна більшість текстів для роботи сту-дентів має охоплювати наукові, науково-попу-лярні, науково-пізнавальні твори та офіційно-ділові документи з притаманними їм лексичними зворотами та синтаксичними конструкціями. Фа-хова робота з різновидами усних і писемних текс-тів перекладачів спонукає викладача обирати для колективного та самостійного аналізу текстів різ-ні види корекспонденції (інформаційної, описової, аналітичної, критичної, рекламної тощо), статті (публіцистична, редакційна, наукова, критична, дискусійна, рекламна), розширені, докладні, синх-ронні коментарі та внутрішні/міжнародні, техніч-ні, політичні, культурні, економічні огляди. Так, результатом роботи студентів над зразками сло-весних матеріалів мають стати їхні власні тексти у таких жанрах: подієва замітка, анонс, анотація, міні-рецензія, бліц-портрет, міні-огляд, міні-історія та міні-порада, інтерв’ю (діалог, монолог, портрет, бесіда, колективне, анкета), хронікаль-ний, аналітичний, тематичний звіти.  Підтримуємо думку з І. Нагрибельної, яка ак-центує увагу на важливості теорії контекстного 
навчання під час навчання філологів. Згідно з нею мета студента полягає в оволодінні цілісною про-фесійною діяльністю фахівця. Для цього майбут-ній перекладач за допомогою дібраних виклада-чем текстів має чітко усвідомлювати відмінності в навчальній і професійній діяльності. Мотивом навчальної є «пізнання нового, оволодіння профе-сією, а професійної – реалізація інтелектуального і духовного потенціалу, саморозвиток особистості в професійному середовищі» [7, 89]. Також пого-джуємося з А. Загнітко і Г. Монастирецькою щодо завдання викладача, яке передбачає забезпечен-ня переходу «від одного типу діяльності (пізнавальної) до іншого (професійної) з відповід-ною зміною потреб, мотивів, цілей, дій, засобів, предметів і результатів» [6, 81]. На нашу думку, добір текстів з урахуванням змісту виучуваної теми забезпечує формування лінгвістичної та со-ціокультурної компетентностей. На заняттях з СУЛМ, на нашу думку, слід при-діляти увагу загальнофілологічним методам ана-лізу тексту (трансформаційна, дистрибутивна методики, а також методика компонентного ана-лізу значень мовних висловів, наявних у тексті); 
контекстуально-інтерпретаційним або контекс-
тологічним методом (методики і прийоми, спря-мовані на встановлення статусу конкретного дос-ліджуваного тексту стосовно інших, його значу-щості в соціокультурному контексті, а також на 

реконструкцію авторського задуму, мотивів і ці-лей, загального змісту, рецептивної спрямованос-ті, стратегій упливу на читача); методу компози-
ційного аналізу (принципи розміщення текстово-го матеріалу: лінійне, нелінійне, послідовне, непо-слідовне); традиційний і дієвий метод семантико-
стилістичного аналізу змістової частини тексту. З огляду на жанрову різноманітність текстів слід звернути увагу на процедуру смислового ана-лізу тексту, запропоновану Н. Чепелєвою. Дослід-ниця пропонує поетапну роботу з текстом, що передбачає виконання таких когнітивних опера-цій: структурування, переструктурування тексто-вого матеріалу, операція стиснення, розгортання тексту за схемою смислової структури його зміс-ту, результатом чого є укрупнення одиниць ін-формації [9, 37].  На заняттях з СУЛМ групову та індивідульну роботу студентів доцільно організовувати під час різних етапів (та їх складових) опрацювання текс-тів. Прикладами групових завдань можуть бути взаємообмін думками у парах або більших групах; читання текстів різних стилів та взаємообмін ду-мками у парах або більших групах щодо лексич-них, стилістичних та інших особливостей; робота над зовнішньою структурою тексту: знаходження заданого абзацу, визначення його меж, кількості та послідовності абзаців у тексті, вичленення го-ловного в абзаці; знаходження у тексті початку, основної частини, кінцівки тексту; визначення, до якої частини тексту (початку, основної частини, кінцівки тексту) належать задані слова; схемати-зація змісту; поділ тексту на частини за запропо-нованим планом до нього; вибір із двох планів найбільш вдалого варіанту; нумерування пунктів плану; доповнення плану, у якому є не всі пункти; виправлення помилок у запропонованому плані; формулювання запитання до кожної частини  тексту; складання плану; обмін думками від про-читаного. Як індивідуальні завдання можна за-пропонувати студентам роботу зі словником що-до з'ясування сфери використання маловживаних висловів; читання слів, речень, абзаців з різнома-нітним утрудненням (зображених різними шриф-тами або кеглем, зі злитими словами, у дзеркаль-ному відображенні; з механічними перешкодами, що ускладнюють сприйняття під час читання; з’ясування й відтворення фактичного змісту про-читаного тексту; редагування тексту; різні види переказу (стислий, вибірковий). Від рівня педаго-гічної майтерності викладача залежить різнома-нітність завдань та рівень організації заняття. 

Висновки з даного дослідження та перспе-
ктиви подальших розвідок. Проблема вибору навчальних текстів, зокрема під час підготовки філологів, наразі залишається актуальною.  
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Її вирішення дозволить сформувати у майбутніх перекладачів текстологічну компетентність, що є основою професійної діяльності. Текстологічну компетентність розуміємо як усвідомлення ком-плексного підходу до перекладу тексту з ураху-ванням його стилістичної, лексичної, морфологіч-ної, словотвірної специфіки. Виокремлені факто-ри, що впливають на вибір тексту, принципи, яки-ми має керуватися викладач при підборі наукових та офіційно-ділових текстів, вимоги та підходи до 

вибору тексту, на нашу думку, наблизять до роз-в'язання зазначеної проблеми допоможуть мето-дично правильно вибудувати практичне заняття. Перспективною вважаємо роботу над ство-ренням системи вправ для формування та розвит-ку текстологічної компетентності відповідно до заданої професійної ситуації. Оприлюдення ре-зультатів перевірки її ефективності в умовах екс-периментального навчання стануть основою для нових публікацій. 
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Елена Долгопол, Елена Кирьянова. Выбор учебных текстов как педагогическая проблема 
Статья посвящена проблеме выбора текстов и организации работыы с ними на заняятияях по со-

временному украинскому языку ссо студентами-переводчикамми нефилологических факультетов тех-
нических вузов. Внимание сосредоточено на формировании текстологической компетентности. Выде-
лены факторы и принципы выбора учебных текстов для проведения практических занятий и самостоя-
тельной работы. Обозначены требования к учебным текстам в соответствии с дидактической целью 
занятия. Описана система работы с учебным текстом студентов-переводчиков. Среди ведущих мето-
дов работы с текстом на занятиях по современному украинскому литературному языку филологов-
переводчиков обозначен контекстно-интерпретаціонный метод, метод композиционного анализа, ме-
тод семантико-стилистического анализа содержательной части текста. 

Ключевые  слова :  лингводидактика, лингвометодика, профессиональная подготовка филолога-
переводчика, текстологическая компетентность, учебный текст, работа с текстом, текстовый учеб-
ный материал. 

 
Olena Dolgopol, Olena Kiryanova. Choice of educational texts as a pedagogical problem  
The article is devoted to the actual pedagogical problem – the choice of educational texts for lessons in mod-

ern Ukrainian literary language with philologists-translators. It is emphasized that the text is the main subject of 
the translators' professional activity, so it is important to emphasize the quality of the text material during their 
training. Skills with text form one of the main professional competencies – textual. Textual competence is an un-
derstanding of the translator's comprehensive approach to text translation, taking into account its stylistic,  
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lexical, morphological and word-forming features. Different approaches to the study of texts have been analyzed, 
in particular, "text as a central figure in the communication process" and "text as stylistic, firing and structural 
unity". It is concluded that taking these approaches into account will ensure the formation of textual competence 
of native translators. The factors that should be taken into consideration when selecting texts are highlighted: the 
purpose and conditions of the organization of training, forms of work, requirements of the educational program. 
The principles of work of the teacher in the choice of educational texts are highlighted: professional value, au-
thenticity of the text, accessibility, informing, usability and prevalence. Among the basic requirements for the text 
are the correspondence to the content of the translators' training, professional orientation, prospects of study, 
variety of types and genres of texts. The communicative-activity approach allows to involve students in speech 
activity, in understanding, translating, editing, creating oral and written texts of scientific and official-business 
styles: correspondence, articles, comments, etc. On the basis of the theory of contextual learning the conclusion is 
made about the effectiveness of transformational, distributive methodology, method of compositional and seman-
tic-stylistic analysis. At different stages of the lesson, it is advisable to organize individual and group work on text 
material. Among group forms of work it is advisable to use reading of texts of different styles and genres and ex-
change of thoughts, schematization of content, formulation of questions and more. Individual tasks include work-
ing with dictionaries, editing texts, different types of translation. It is noted that the variety of tasks and the level 
of methodical organization of classes depend on the pedagogical skill of the teacher. 

Key  words :  linguodidactics, linguistic methodology, professional training of a philologist-translator, tex-
tual competence, educational text, work with text, textual educational material. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ  
ПІД ПОЛЬСЬКИМ ПРОТЕКТОРАТОМ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

У статті проаналізовано поетапність соціокультурного відродження Кременецького ліцею у складі 
Польщі протягом першого тридцятиріччя ХХ століття. Окреслено значущість впливу функціонування 
закладу для успішного регіонального розвитку досліджуваного періоду. Унаочнено мережеву структуру 
Кременецького ліцею, репрезентованого на рівні дошкільних, середніх, загальноосвітніх та академічних 
закладів, діяльність яких підсилювалася завдяки упорядкованості внутрішньо-соціальних взаємовідносин. 

У ході дослідницького пошуку використано цілу низку методів – історико-педагогічний, історико-
генетичний, поетапно-проблемний, порівняльний, хронологічно-змістовний. 

Ключові  слова :  Кременецький ліцей, освіта, наука, соціальний та культурний розвиток, Наддніп-
рянщина. Сучасна освіта опинилася він-на-віч із такими соціокультурними протиріччями, які наслідково віддзеркалюють наявність військово-політичної нестабільності, регіональної розосередженості та відсутності впевненої переконливості у оптиміс-тичному «завтра». Зародки песимізму на соціоку-льтурному рівні є наслідком міжусобної роздвоє-ності, подвійності стандартів та неповної визна-ченості на шкалі регламентованих орієнтирів. Їх подолання повинно рухатися з урахуванням ви-кликів часу, вимог сучасного суспільного розвит-ку та попередніх уроків минулого.  Досить цінним історико-педагогічним досві-дом вирізняється Кременецький ліцей, який у період міжвоєнних років відзначався певною про-гресивністю та зорієнтованістю на досягнення продуктивних результатів соціокультурного зро-стання. Фрагментарність дослідження окремих аспе-ктів сформульованої проблематики знаходимо на сторінках праць окремих українських дослідни-ків, зокрема О. Сухомлинської, Т. Завгородньої, О. Лавріненка, Н. Дем’яненко та інших. Варто зве-рнути дослідницьку увагу на ті історичні факти, які дозволяють нам сформувати найбільш повне історико-педагогічне панно соціокультурного відродження Кременецького ліцею, функціону-вання якого на українських теренах залишило вагомий слід у розвитку вітчизняної освіти та науки. У межах заявленої проблематики автором виокремлено окремі дослідницькі завдання: 
– окреслити значущість феноменологічного впливу на розвиток вітчизняної освіти та просвітництва; 

– деталізувати мережеву структуру Креме-нецького ліцею з урахуванням ключових особливостей їх функціонування; 
– переосмислити уроки минулого у ретро-спекції майбутнього освітнього реформу-вання. Завершення Першої світової війни переорієн-тувало вітчизняну спільноту на пошуки найбільш оптимальних шляхів для виходу із наявної сус-пільно кризи. Окремою ремаркою владні структу-ри акцентували увагу на обов’язковості розвитку освіти, функціонування якої потребувало відпо-відної ресурсної підтримки. Проте, заплановані проекти на певному часовому проміжку залиша-лися безрезультатними, оскільки їх втілення у більшій мірі підкріплювалося нормативно, а не фінансово. Така тенденційність була характерною для Волині, яка у досліджуваний період перебува-ла під польським протекторатом вже починаючи із 1918 року. Координаційними кроками на зустріч освіт-ньому розвитку було утвердження принципу дос-тупності навчання для представників різних соці-альних верств, створення умов для безкоштовно-го навчання, формування єдиного керівного апа-рату для «моніторингу якості» функціонування осередків просвітництва. Одним із таких осеред-ків на проукраїнських теренах став Кременецький ліцей. Основною метою заснування якого було створення найбільш оптимального клімату для виховання вірних підданих державі громадян та забезпечення процвітання «…науки, Вітчизни і честі…» [1, 46]. Акцент на території Кременеця був зробле-ний польською владою не випадково, оскільки ще 
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Тетяна ДУДКА  Соціокультурне відродження Кременецького ліцею під польським протекторатом міжвоєнного періоду з попередніх десятиліть Волинь відрізнялася з-поміж інших проукраїнських регіонів відповідним науково-освітнім рівнем. У планах профільної урядової структури на нормативному рівні утверджувалося три пріори-тетні напрями роботи зазначеного освітнього осередку – освітня, просвітницька та соціокульту-рна. Реалізація освітньої функції покладалася на кваліфікований педагогічний склад, який оперую-чи відповідним дидактичним інструментарієм повинен був забезпечити відповідний рівень на-вчально-виховного процесу. Відродження Кременецького ліцею на міцних освітніх підвалинах попереднього століття до-сить виразно засвідчив історіографічний опис завдань освітнього закладу: «…давні заслуги…та… нові обов’язки…» [5, 17]. У організаційному контексті, діяльність лі-цею передбачала паралельне функціонування у своєму складі цілого комплексу освітніх закладів «…загальноосвітньої школи, гімназії, середньої рільничої школи, професійно-технічних училищ, учительської семінарії…» [12, 315].  Кременецький ліцей, як освітній комплекс, забезпечував функціонування декількох освітніх рівнів, що уможливило паралельне охоплення широкого кола цільової аудиторії. Ще однією осві-тньою «родзинкою» закладу була зорієнтованість існуючих навчальних про-грам на задоволення реаль-но існуючих потреб регіону.  Слід зауважити, що рі-вень соціокультурного та освітнього розвитку Волині у досліджуваний період був досить низьким у порівнянні із Польщею. У зв’язку із цією обставиною, перед наявним викладацьким складом пос-тавало надзвичайно складне завдання –підібрати й опти-мізувати дидактичний ін-струментарій таким чином, щоб підготувати освічену молоду генерацію, здатну згодом підняти на своїх пле-чах тягар регіонального роз-витку.  У досліджуваний період актуальною залишалася про-блема неписемності, а тому одним із завдань функціону-вання одного із «підрозділів» Кременецького ліцею – учи-тельської семінарії було на-лагодження ефективної під-

готовки педагогічних кадрів. Випускник такої семінарії отримував законне право працювати у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі та інших країн (див. рис. 1).  На зміну ліквідованій учительській семінарії (1932 р.) було відкрито інший заклад аналогічно-го профілю – педагогіум, який розгорнув своє фу-нкціонування у 1935 р. (рис.1). Зазначений освіт-ній концентр повинен був підсилити існуючу пе-дагогічну підготовку молодих кадрів. Окрім цьо-го, заклад націлювався на ліквідацію проблеми малодосвідченості.  Черговим структурним підрозділом Кремене-цького ліцею була гімназія імені Тадеуша Чацько-го, цільовою аудиторією якої була не лише місце-ва молодь, але й представники із проросійської території (понад 50% від загальної кількості) (рис.1) [3, 37]. Остання теза засвідчує, що рівень освітньої підготовки цього просвітницького осе-редку був настільки високим, що його популяр-ність ширилася територіальними просторами українських земель. Досить почесне місце у структурі Кременець-кого ліцею займала школа сільськогосподарсько-го та лісничого профілю, яка за своїм рівнем при-рівнювалася до середньої школи (рис.1). Очільни-ком цього профільного осередку був призначений Г. Тарновський, який прикладав чимало зусиль 

Рисунок 1. – Мережева структура Кременецького ліцею (поч. ХХ ст.)  
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Тетяна ДУДКА  Соціокультурне відродження Кременецького ліцею під польським протекторатом міжвоєнного періоду для оптимізації підготовки фахівців зазначеного профілю. З цією метою до освітнього процесу за-кладу було залучено достатню кількість практич-них занять, під час яких вихованці працювало над розв’язанням завдань прикладного характеру. Перед тим, як перейти до опрацювання таких за-вдань вихованці проходили інтенсивний «курс» теоретичної підготовки, який дозволяв їм без проблем перейти до розв’язання більш складних завдань в умовах відкритої місцевості.  Не менш важливі функції освітньої підготов-ки покладалися на нижчу садівничу школу та школу гайових (рис.1) [2]. Обидва просвітницькі осередки зорієнтовувалися на підготовку спеціа-лістів середнього рівня для сільськогосподарської сфери та лісництва. Слід зауважити, що функціо-нування відповідної лісничої спеціалізації у школі гайових було досить нетривале за часовим крите-рієм, що вочевидь обумовлювалося не високим попитом на працівників такого профілю. Багаторівневість навчально-виховних конце-нтрів досліджуваного ліцею не обмежувалася ли-ше дошкільними, середніми та загальноосвітніми закладами.  Досить вагомим напрямом діяльності Креме-нецького ліцею була необхідність забезпечення належної професійної підготовки працівників для промисловості. З цією метою у складі ліцею розго-рнула свою діяльність середня сільськогосподар-ська реміснича школа (рис.1). Джерелознавчі ма-теріали засвідчують, що на базі ремісничої школи діяло декілька відділів підготовки за відповідни-ми профілями – столярним, електромонтерним, механічним, слюсарним. Тривалість навчання у названому закладі становила 3 роки, куди мали право вступати випускники після семирічної шко-ли. З вище викладеного стає зрозумілим, що осві-тня мережа Кременецького ліцею здійснювала досить комплексну підготовку вихованців в ме-жах перших трьох навчальних рівнів, що на рівні вікового цензу охоплювало цільову аудиторію від семи до двадцяти одного року.  Справжніми осередками виховного впливу, які діяли у складі ліцею, були інтернати (у сучас-ному розумінні гуртожитки) (рис.1) [7]. Їх «цільовий фонд» заселяв учнівський колектив вихованців ліцею. Такі інтернати диференціюва-лися за критерієм статі, що відповідно накладало відбиток на формування їх різновидів – чоловічих та жіночих. Такі інтернати зорієнтовувалися не лише на задоволення соціально-побутових пот-реб пересічного вихованця, але й на виконання цілого ряду навчально-виховних, просвітницьких та соціокультурних функцій. Після завершення навчання представники Кременецького ліцею 

опинялися у спеціальних виховних умовах, які забезпечували підтримання відповідного клімату взаємодії, підтримки та спілкування. Слід заува-жити, що для вихованців садівничої школи таки не вдалося створити спеціальних інтернатних умов, що в більшій мірі було наслідком територі-альної віддаленості цього освітнього концентру (село Сураж) від місцерозміщення самих гуртожи-тків (місто Кременець та село Білокриниця). З метою створення найбільш продуктивних умов для функціонування самоосвіти на базі дос-ліджуваного ліцею було засновано бібліотеку [9]. Названа книгозбірня володіла досить значним и на той час книжними фондами, чисельність оди-ниць яких перевищувала тисячу одиниць. У алфа-вітному каталозі була представлена виключно наукова література, стародруки й рукописи, давні пам’ятки та «нумізматика» [9]. Основний фонд джерелознавчої колекції презентували раритети двох попередніх століть, які були люб’язно пода-ровані закладу тогочасними меценатами, зокре-ма, відомим серед них був – І. Часновський. Ціка-вим, на наш погляд, історичним фактом було й те, що частина творів була написана на іноземній мові, що частково передбачало необхідність осво-єння вихованцями «вершин» іноземних мов (зокрема, французької, німецької, італійської, польської) [9].  Досить цікавим історико-педагогічним фак-том було відкриття на базі досліджуваного ліцею «передшколи» (рис.1) [9, 31]. Ідейність заснуван-ня такого осередку була досить достатньо вива-женою з точки зору тогочасних умов, оскільки зорієнтовувалася на виконання функцій дошкіль-ного навчального закладу. Цільовою аудиторією вихованців такого закладу були діти дошкільного віку працівників ліцею. Окрім загальноосвітнього та вузькопрофіль-ного спрямування, у складі ліцею функціонували і вищі школи – відповідні народні університети (рис.1). Вони не були «повнофункціональними», а швидше експериментальними. Ідейність їх відк-риття була почерпнута із академічного еталону Данії [2]. Особливістю вітчизняних прототипів було їх територіальне розташування на території сільських населених пунктів, які планувалося з їх допомогою перетворити на справжні культурно-освітні концентри. І якщо їх поява на польських землях датувалася кін. ХІХ ст., то на Волинській землі вони розгорнули своє активне функціону-вання лише у першому тридцятиріччі наступного століття. Трьома територіальними концентрами народних університетів були наступні повіти – Дубенський, Костопільський та Ковельський [13].  Важливу соціокультурну функцію у досліджу-ваний період виконував Музей Кременецького 
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ліцею, названий на честь доктора наук В. Бессера (рис.1). Відкриття останнього, відбулося за підт-римки місцевого осередку «Просвіта» та Науково-го товариства імені Шевченка [11, 77]. Основні експозиції музею репрезентувалися за декількома тематичними напрямками – фізико-географічною (типи ґрунтів, представників рослинного і тва-ринного світу) та етнографічною [11]. Варто підк-реслити, що експозиції музею були досить «мобільними» у досліджуваний період, що пояс-нювалося перш за все необхідністю реалізації ма-ндрівного просвітництва у колі широких суспіль-них мас.  Новостворений культурно-просвітницький центр Очолив педагог О. Цинкаловський [11]. За ініціативи Олександра Миколайовича, ліцеїстами було зібрано на території Волині, Полісся та Під-ляшшя значну кількість природних та культур-них експонатів. Усі вони увійшли в основу наступ-них відділів музею – «…археологічного, ботаніч-ного, географічного, геологічного та етнографіч-ного» [11, 78].  Ось як описав свої враження від реалізації просвітницького туризму разом зі своїми вихова-нцями О. Цинкаловський: «…довелося… бувати і ночувати в будинках учителів, хуторян, поміщи-ків… майже у кожному місці знаходили щось но-ве… часто консультувалися з професором І. Шендриком, В. Січинським та іншими фахівця-ми» [11, 78 – 79]. З метою унаочнення навчально-виховного процесу, місцевий просвітник-турист опублікував «…геологічну та археологічну карти Волині та Волинського Полісся» [11, 80]. За сприяння волинської «Просвіти» і місцево-го відділу Спілки вчителів, свою діяльність розго-рнула і кременецька туристична секція. Даний осередок широко практикував організацію про-світницького туризму на території досліджувано-го регіону [7]. 

Ще однією досить цікавою структурною оди-ницею Кременецького ліцею був Волинський нау-ковий інститут. Робота цього освітнього концент-ру охопила досить широкий спектр професійної підготовки природничого, гуманітарного, етног-рафічного, економічного і сільськогосподарського профілю [6; 14; 15]. Основне завдання, яке покла-далося на заклад було всебічне вивчення регіона-льних особливостей з метою подолання наявних труднощів на шляху до його соціально-еконо-мічного та культурного зростання.  Управлінські функції у такій освітній мережі єдиної структури Кременецького ліцею поклада-лися на керівний апарат педагогічної ради [10]. До їх компетенції входили повноваження з органі-зації належного навчально-виховного рівня дія-льності досліджуваної освітньої структури, шля-хом залучення необхідного ресурсного потенціа-лу регіону.  Підсумовуючи значущість феноменологічного функціонування можемо зробити висновок, що феноменальність соціокультурного відродження Кременецького ліцею у складі Польщі забезпечу-валася наявною організаційної цілісністю, відпо-відною матеріально-технічною базою та кваліфі-кованим кадровим потенціалом. Усупереч викли-кам міжвоєнних років досліджуваний освітній осе-редок настільки ефективно налагодив багаторів-невість освітньої підготовки, що став популярним не лише на проукраїнській території, але й за її межами. Збалансований симбіоз навчальної, вихо-вної, просвітницької, соціокультурної та інших функцій закладу уможливив досягнення ефектив-ності особистісного розвитку, пріоритетності аксі-ологічних концентрів, організованого меценацтва. Перспективи подальших розвідок вбачаємо у дос-лідженні персоніфікованої спадщини представни-ків ліцею, які заклали міцний фундамент подаль-шого освітнього та наукового поступу регіону. 
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Татьяна Дудка. Социокультурное возрождение Кременецкого лицея под польским протекто-

ратом в межвоенный период 
В статье проанализированы поэтапность социокультурного возрождения Кременецкого лицея в 

составе Польши в течение первого тридцатилетия ХХ века. Определена значимость влияния функцио-
нирования учреждения для успешного регионального развития исследуемого периода. Показано сетевую 
структуру Кременецкого лицея, представленного на уровне дошкольных, средних, общеобразователь-
ных, академических учреждений, деятельность которых усиливалась благодаря упорядоченности внут-
ренных социальных взаимоотношений. 

В ходе исследовательского поиска использовано целый спектр методов – историко-педагогический, 
историко-генетический, поэтапно-проблемный, сравнительный, хронологическый, содержательный. 

Ключевые  слова :  Кременецкий лицей, образование, наука, соціальний та культурний розвиток, 
Наддніпрянщина.  

Tetiana Dudka. Socio-cultural release of the Kremenets Lyceum under the Polish Protectorate the 
intermediate period 

This article analyzes the influence of the Kremenets Lyceum on the educational movement of Naddnipry-
anshchyna. The period of its functioning had great scientific and educational potential. 

The historical and philosophical essence of the studied pedagogical phenomenon in the course of outlining 
multiple dimensions of its implementation in the social and cultural sphere has been problematized. 

Emphasis is placed on the deep training potential of the studied educational center, which has promoted the 
comprehensive development of the individual. The dominant pedagogical principles, methodological approaches, 
which were innovative in the studied historical period, have been outlined.  

By analyzing the creative heritage of national educators and social events of that time, the educational po-
tential of the studied phenomenon has been revealed. Attention has been drawn to the values of education, which 
reflected the level of social and cultural development of the state. The research has proved that the thematic com-
pleteness of the educators’ pedagogical views served as a constant source of substantiation of the ideological con-
tent of the educational process structuring of the studied period. 

Professional training at the Kremenets Lyceum is considered in two main contexts. First, it is a systematic 
entity, which integrates from the public point of view through the specific organizations and institutions that in-
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Тетяна ДУДКА  Соціокультурне відродження Кременецького ліцею під польським протекторатом міжвоєнного періоду 
teract through material and information exchange. Second, professional culture at a higher level of integration is 
an element of interconnection and interaction of its functional components such as traditions, norms, and distri-
bution of resources. 

The development of the studied pedagogical phenomenon has been reflected to correlate with the laws of 
existence and the social and cultural features of the studied period. The importance of social, political, economic, 
and cultural determinants that became decisive in the process of forming the educational concept of that time has 
been emphasized. The analytical tools of the study were comparative, descriptive, source study, historical and 
structural, chronological, historical and comparative, constructive, and genetic methods. 

Keywords :  Kremenets Lyceum, education, science, social and cultural development, Naddnipryanshchyna.  
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У вокальній педагогіці, герменевтичний під-хід виступає дієвим інструментарієм, який деко-дує смисл закладений у вокальному творі та спри-яє його переосмисленню з метою подальшої (власної) інтерпретації за умови збереження цін-нісно-значущого авторського змісту, закладеного співавторами (композитором, поетом), що впли-ває на якість інтерпретації смислів, нашаровуєть-ся й фіксується, як досвід певних культурних сми-слів, що сприяє особистісному та професійному збагаченню в періоди осягнення та інтерпрета-ційного новоутворення смислів вокального твору. Герменевтика (з грец. ερμηνεύειν – тлумачити), представлена у дослідженні, як можливість ви-явити наукові позиції в інтерпретаційній діяльно-сті майбутнього вчителя музичного мистецтва, та проблемами які виникають на інтерпретаційних етапах роботи з вокальним твором у класі з «Постановки голосу». Слід згадати, що термін «інтерпретація» походить від латинського inter-pretatio – роз’яснення, тлумачення. У музикознав-стві це – процес звукової реалізації нотного текс-ту [8, 215]. З енциклопедичних джерел ми отримали до-даткову інформацію, що значний внесок у розви-ток ідей герменевтики зробили X. Гадамер і П. Рікер, саме X. Гадамеру належить висловлена думка, що в найрізноманітніших формах духовно-практичного осягнення світу «ми маємо справу не 

тільки з об'єктивним пізнанням, а й із суб'єктив-ним переживанням істини, яке потребує філософ-ського пояснення» [5, 94]. В сучасній науковій практиці герменевтич-ний підхід вивчається філософсофами, гносеоло-гами (А. Абдуліним, Л. Беляєвою, О. Бодальовим, О. Ковалевською, С. Кримським, А. Славською та ін.). У психологічному контексті герменевтичний підхід досліджувався психологами (Н. Петровим, Е. Юркевичем, Е. Шульгою та ін.), та педагогами (Д. Ануфрієвою, М. Бершадським, Г. Васяновичем та ін.).  Герменевтика, як наука сприяє виробленню стратегій інтерпретації, формуючи інтерпретацій-ну ку льтуру особистості, інтегруючи, осучаснюю-чи відомий та стало виконуваний текст. Як зазна-чається в дослідженнях науковців «герменев-тичний підхід сприяє інверсії» – засобу художньої виразності (у мовленні та поетичному мовленні), переосмислюючи, вкажемо, що поетична складова вокального твору, також засіб виразності та акти-вна складова до вибудови інтерпритаційної осно-ви у вокальному творі, зазвичай це акцентуація окремого слова чи словосполучення, акцентуючи яке співак досягає особистісної виразності у  вокальному виконавстві. Тож, інверсія «спрямована на виявлення авторської думки; при цьому інтерпретація відповідна авторському сми-слу закладеному в процесі створення твору, це 
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ОСМИСЛЕННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  
У ВОКАЛЬНОМУ ВИКОНАВСТВІ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА:  
ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД 

Статтю присвячено актуальній проблемі вокально-виконавської інтерпретації вокальних творів 
майбутніми вчителями музичного мистецтва, яка формується у контексті уведення герменевтичного 
підходу у мистецькій педагогіці. Герменевтичний підхід представлено дієвим інструментарієм, який 
сприяє до декодування смислу закладеного у вокальному творі та сприяє аналізу, глибшому сприйманню, 
внутрішньому рефлексивному перетворенню на шляху створення художнього образу виконуваного вока-
льного твору тощо.  

Ключові  слова :  герменевтичний підхід, вокальна інтерпретація, майбутній учитель музичного 
мистецтва та ін. 
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Тетяна ЖИГИНАС, Ольга НАГОРНА · Осмислення значущості інтерпретації  у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва: герменевтичний підхід елементи реконструктивної герменевтики, з її найсуттєвішими елементами, процедурами: кон-геніальністю, транспозицією, порівнянням, пере-живанням тощо [13].  Натомість, герменевтичний підхід виявляє особливості загальної теорії інтерпретації та тео-рії розуміння цілісності художніх смислів вокаль-них творів. Його використання у професійній під-готовці майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема, в процесі вокальної підготовки виявля-ється доцільним завдяки зверненню особливої уваги до аналізу вокальних творів, який вимагає глибокого розуміння та подальшої інтерпретації художніх смислів у вокальному виконавстві. Звернення нашої наукової уваги до герменев-тичного підходу в осмисленні його значущості у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва потребує комплексного осмислення. Даний феномен представлено в дос-лідженнях психолого-педагогічної спрямованості наукових концепцій до вивчення: культурно-історичної теорії розвитку психіки людини; у пси-хології це вчення про взаємозв’язок мови і свідомості; теоретичного обґрунтування єдності свідомості та діяльності; діалогічної концепції, в якій діалог – передумова існування культури то-що [2].  Формування особистості майбутного вчителя музичного мистецтва «як фахівця та людини ви-сокої культури, яка матиме особливий позитив-ний вплив на індивідуальність учня» закладено у законодавчих актах сучасної освітньої парадигми Вища освіта України: Стан та тенденції [4], зокре-ма зазначено, що це процес і результат удоскона-лення фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва – творчої особистості, вчи-теля-новатора, реформатора, що володіє профе-сійно-педагогічно, методичною та виконавською культурою. Де вокально-виконавська культура особливо актуалізується у межах даного дослі-дження. Адже, вокально-виконавську культуру зазвичай співвідносять з імпровізаційною майсте-рністю вокаліста-виконавця, тож у межах даної публікації слід розглянути саме вокально-виконавську інтерпретацію майбутнього вчителя музичного мистецтва.  Якість та ефективність отриманої в студент-ські роки мистецької освіти ми зможемо оцінити по певному результату, в кожній конкретній педа-гогічній дії, за ознаками професійних компетент-ностей, професійної культури, за ознаками духов-ного потенціалу особистості у відповідності з йо-го світоглядом, духовними цінностями, тощо. Зви-чайно, характеристики духовно-орієнтованого розвитку майбутнього фахівця складно визначи-ти, проте саме вони, виявляються в концертно-

виконавський період та відповідають представле-ному інтерпретаційному контексту виконаного вокального твору, який оцінюють слухачі, що співвідноситься з представленим у дослідженні герменевтичним підходом.  
Мета статті – дослідити герменевтичний підхід у відповідності до інтерпретації вокального твору майбутніми вчителями музичного мистецт-ва.  
Аналіз наукових досліджень. Мистецька педа-гогіка звертається до герменевтичного підходу спрямовуючи увагу до аналізу музичного, в нашо-му дослідженні, вокального тексту.  Психологічні основи герменевтичного аналі-зу уведено М. Бонфельдом, який вважав тексто-вий аналіз музичної мови автора, з подальшою його інтерпретацією – провідним завданням гер-меневтичного погляду на проблему. Й на сьогодні це трактування актуальне й цілевизначальне у процесі творення власної інтерпретації вокальних творів. Слід зазначити, що споріднені ідеї інтерп-ретаторської складової герменевтичного підходу досить плідно відображаються в наукоих працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, які прис-вячено питанням підвищення ефективності ви-кладання у вищих мистецьких навчальних закла-дах, віднайденню та впровадженню новітніх ме-тодологічних підходів, до яких слід віднести й герменевтичний підхід.  Історично склалось, що інтерпретація музич-ного твору – центральна ланка роботи в музичних класах з різних музичних спеціалізацій, напри-клад, упродовж усього часу роботи над вокальним твором в «до-концертний» період розгортається поетапна робота над музичним, поетичним текс-том вокального твору, означеними вказівками щодо динамічних відтінків та ін., час від осмис-лення твору до наскрізного осягнення (вокально-технологічного та художньо-експресивного) під-ладнання адекватних виражальних засобів та ав-торської інтерпретації у концертному виконанні вокального твору, може бути довши чи корот-шим, проте в результаті осмислення та практич-ного впровадження у вокальному виконавстві зазначених авторами настанов складає не менше трьох уроків, іноді робота проходить у більш сти-слий період, тощо. Все залежить від виконавсько-го досвіду студента, його загально-інтелек-туального рівня та рівня попередньої до навчан-ня у ВНХ, музичної підготовки. Тобто ми можемо засвідчити, що загально-інтелектуальний рівень має вкрай важливе для проведення аналітико-синтетичної роботи з технологічного завдання – розбору вокального твору. Окрім того, в наукових концепціях відобража-ється актуальне явище, яке має відношення до 
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Тетяна ЖИГИНАС, Ольга НАГОРНА · Осмислення значущості інтерпретації  у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва: герменевтичний підхід виявлення ознак герменевтичного підходу у вока-льному виконавстві майбутніх учителів музично-го мистецтва, мова йде про «герменевтичне ко-ло» [11, 93] – згідно якому цілісне розуміння ав-торського замислу вокального твору створює пев-ні рамки, в межах яких і відбувається інтерпрета-ційний процес. Проте, трактування феномена «герменевтичного кола» (за Ф. Шлейєрмахером) носить інший, дещо відмінний контекст тракту-вання, це осмислення цілого у частках (частинах), сама ж частка осягається у відповідності до цілого тощо.Загальноприйняте, в наукових колах, уяв-лення, відповідає наступному виявленню «герменевтичного кола», популяризаційного кон-тексту, як дещо безкінечне: коли ціле неможливо осягнути без осягнення його частин, а осягнення частин означає, що ціле вже осягнене тощо [12].  У наближенні до нашої проблематики герме-невтичний підхід виявляє сутнісну ознаку вокаль-ного твору – духовного відображення природи митця (копозитора, поета, виконавця), триєд-ність, яка виявляється у єдності діалектичної вза-ємодії частин цілого – початкового задуму-смислу, який закладено у вокальному творі, в то-му порядку осмислення, який розгортається від початкового ознайомлення до відповідно-виконаного на основі поєднання логічного та емоційно-діяльнісного контексту у вияві.  За Георгом А. Ф. Астом, інтерпретаційність уможливлюється завдяки духовній універсально-сті, а історичні відмінності – лише перехідні фор-ми, адже природа людини, на прикладі душі, що не має віку, в періодиці фізіологічних та органіч-них змін людського тіла, тож саме «дух», закладе-но в текст [1] (ми співвідносимо його за смисло-вими ознаками до тектсу вокального твору), саме йому належить визначення феномена інтерпрета-ції – духовного прозріння, співмірне співвідно-шення твору мистецтва як духовного багатства, що створено автором.  Вченим Ю. Борєвим було розроблено класифі-кацію інтерпретацій: історичне розуміння спря-моване на зміст; граматичне розуміння – форми й мови; 3) духовне розуміння – у співвідношенні «духу» письменника та епохи в межах якої створе-но певний твір, або відповідної ситуації яка приз-вела до написання, тощо. Окрім того, герменев-тичний підхід наближає вокаліста-виконавця до «віртуального доосмислення» внутрішнього світу співавторів (композитора, поета), що виявляють-ся у творчому акті – декодування смислів вокаль-ного твору та власного авторського бачення кон-цепції його виконання, за умови збереження ав-торського змісту вокального твору як цінності, рефлексії на основі власного світогляду. Виконав-ська концепція в кожному окремому випадку не 

може бути подібною до попередньої, наступної, тобто виконавська інтерпретації в кожному моме-нті та в різних виконавців – унікальна, неповтор-на, тощо. А з іншого боку, саме герменевтичний підхід сприяє виявленню власної вокально-виконавської моделі в якій проялено внутрішнє світло духовності, ціннісних особистісних ознак, устремлінь, переваг вокаліста-виконавця. А від-чуття «інтонаційної моделі» [6; 7] є механізмом музичного інтерпретування за умови досягнення творчо-виконавської досконалості та виявленні інтонаційних секретів, закладених в кожний му-зичний шедевр, це, так званий «настановчий план», «згусток смислу».  На думку Л. Бондаренко, інтерпретація музи-чного твору, безумовно, вимагає від студента дос-татнього рівня виконавської техніки. Поєднання у процесі інтерпретації інтелектуального, емоційно-інтуїтивного, технічного та ціннісно-смислового рівнів осягнення твору музичного мистецтва від-криває шлях до варіативності трактування і вико-нання музики, сприяє більш повному розкриттю концепції твору, яка трансформується в індивіду-альному баченні виконавця, актуалізує внутрішні потенції особистості [3]. Технічний арсенал вокаліста-виконавця це відомий комплекс, без якого приступати до робо-ти над художнім образом вокального твору вкрай важко, проте на заняттях теоретичного циклу підготовки, подібні практики в музичному аналізі значно підвищують музичний інтелект студентів та сприяють рефлексії тощо. Вкладаючи в понят-тя вокально-виконавську інтерпретацію майбут-ніх учителів музичного мистецтва ми усвідомлює-мо неоднорідний рівень їх вокальних можливос-тей, проте в роботі зі студентами доводиться оби-рати твори, що відповідають їх рівню підготовле-ності та вокальним здібностям, окрім того сприя-ють виробленню гедоністичного почуття у проце-сі роботи, проте елементи інтерпретаційності включено в процес технічно-виконавського хара-ктеру, наприклад у період роботи над вокалізами, тощо.  Важливою педагогічною передумовою фор-мування здатності до творчої самореалізації май-бутніх фахівців-музикантів, на думку О.Олексюк, є розвиток духовних почуттів, які виступають спе-цифічним способом духовного зв’язку з автором, зі спільною для всіх сферою «Ми», і засадово наці-люють на сприйняття світу [9]. Окрім того, науко-вець виділяє домінуючі методи емпатії, вчуття, наративу, метафоризації, алегоризації, які відпові-дають розгортанню герменевтичних чинників до інтерпретаторської діяльності майбутнього вчи-теля музичного мистецтва у вокально-вико-навській роботі у класі з «Постановки голосу».  
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Отже, герменевтичний підхід до інтерпрета-ції вокального твору в гармонії інтелектального, аналітичного та емоційного начала особистості в межах «герменевтичного кола», збереження ціліс-ної авторської концепції закладеної в момент на-родження вокального твору та духовно-ціннісних чинників вокаліста-виконавця, що адекватно та коректно декодує «потаємний» смисл вокального твору (музичної та поетичної складових), та фо-наційно й вокально-мовленнєво перетрансформо-вує нотно-поетичне смислове начало у вокально-смисловому вияві. Інтерпретаційно-смислові ви-яви майбутніх учителів музичного мистецтва у вокально-виконавській практиці неможливі без базових знань, умінь і навичок, особистісних пере-конань, ціннісних установок та багатої духовної культури. На думку провідних вітчизняних науко-вців «інтерпретація музичного твору з герменев-тичних позицій не вичерпується застосуванням 

лише знань і навичок особистості, а передбачає її здатність до вчуття, емпатії, ціннісного сприйнят-тя, духовного розуміння» [10, 87].  Підводячи певні підсумки слід відмітити що ціннісним продуктом інтерпретаційного процесу виступає адекватний художній образ вокального твору, що має умовно-сталу форму, адже вокально-виконавський процес, явище унікальне, підвлад-не емоційним змінам у настроях, фонаційних від-чуттях вокаліста-виконавця тощо. Проте осягнен-ня аксіоми, що художній образ – матриця вокаль-ного твору, то дотримання створенної виконавсь-кої концепції передбачає стабільність авторсько-го замислу у вокально-виконавській практиці з дотриманням концептуальних ознак створеного художнього образу виконуваного вокального тво-ру в робочому – репетиційному процесі та в ре-зультативному, відповідальному – концертно-виконавському процесі. 
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Тетяна ЖИГИНАС, Ольга НАГОРНА · Осмислення значущості інтерпретації  у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва: герменевтичний підхід 
Татьяна Жигинас, Ольга Нагорная. Осмысление значимости интерпретации в вокальном ис-

полнительстве будущего учителя музыкального искусства. Герменевтический подход 
Статья посвящена актуальной проблеме вокально-исполнительской интерпретации вокальных 

произведений будущими учителями музыкального искусства, которая формируется в контексте введе-
ния герменевтического подхода в музыкальной педагогике. Герменевтический подход представлено дей-
ственным инструментарием, который способствует декодировке смысла заложенного в вокальном 
произведении и способствует анализу и более глубоком восприятию, внутренней рефлексивности в пе-
реосмыслении на пути создания художественного образа исполняемого вокального произведения и то-
му подобное.  

Ключевые  слова :  герменевтический подход, вокальная интерпретация, будущий учитель музы-
кального искусства и др. 

 
Tatyana Zhiginas, Olga Nagornaya. Understanding the importance of interpretation in the vocal 

performance of a future music teacher. The hermeneutic approach  
The article is devoted to the actual problem of vocal and performing interpretation of vocal works by future 

teachers of musical art, which is formed in the context of the introduction of a hermeneutic approach in artistic 
pedagogy. The hermeneutic approach is represented by effective tools that contribute to decoding the meaning of 
the vocal work and contribute to the analysis, deeper perception, internal reflexive transformation on the way of 
creating the artistic image of the performed vocal work and the like. Hermeneutics, as a science, contributes to 
the development of interpretative strategies, shaping the interpretive culture of the individual, integrating, updat-
ing known and consistently executed text. As noted in the research of scientists "hermeneutical approach pro-
motes inversion" – a means of artistic expression (in speech and poetic speech), rethinking, we say that the poetic 
component of the vocal work, also a means of expressiveness and an active component to build an interpretive 
basis in the vocal a single word or phrase, emphasizing which singer achieves personal expression in vocal per-
formance. Therefore, inversion is “aimed at discovering the author's thought; the interpretation corresponds to 
the author's sense embedded in the process of creating a work, these are elements of reconstructive hermeneutics, 
with its most essential elements, procedures: congeniality, transposition, comparison, experience, etc. 

Summing up some results, it should be noted that a valuable artistic image of the vocal work, which has a 
conditionally-stable form, is a valuable product of the interpretative process, because the vocal-performing proc-
ess is a phenomenon unique, subject to emotional changes in moods, phonation sensations of the vocalist-
performer. However, the comprehension of the axiom that the artistic image is the matrix of the vocal work, then 
adherence to the created performing concept implies the stability of the author's intention in the vocal and per-
forming practice with the observance of the conceptual features of the created artistic image of the performed 
vocal work in the work – rehearsal process, process. 

Key  words :  hermeneutical approach, vocal interpretation, future teacher of musical art, etc. 
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До когнітивних структур, зазвичай відносять пізнавальні процеси: мислення людини, спогля-дання й сприйняття зовнішнього та внутрішньо-го світу. Дж. Келлі, засновник особистісних конс-труктів, презентує людину як мислителя, дослід-ника, який знаходиться у стані постійного пошу-ку, теоретизує, осмислює творчий процес і себе в ньому, прогнозує, передбачає, мріє. Проводячи аналогію між людиною (звичайною) та людиною-вченим (мислителем), він проводить паралель між науковими дослідженнями та такими ж нау-ковими шуканнями в житті кожної людини, за-значаючи, що кожна людина «здійснює своє дослі-дження в масштабах власного життєвого досві-ду». Кожна людина має власні, унікальні «гіпотези», прагне вибудувати пілотний план та позитивно-конструювати власну долю. На нашу думку намагання визначити майбутнє, притаман-не людині, адже передбачити певні події це, перш за все, подолати невизначеність та таємничість майбутнього. Що підтримується науковими пог-лядами вітчизняних дослідників (за О. Рубанцем), кожна особистість є діяльною в своєму прагненні осмислити реальний світ досвіду, краще уявити собі майбутнє.  Як психологічний інструментарій когнітивна теорія посприяла створенню такої течії, як психо-терапія особистості. Зокрема, в даній психологіч-ній течії сутнісного значення набуває людиноцен-трична концепція: коли невивірені дії (викликані ірраціональними думками) не сприяють до успіш-ного життя, натомість позитивні конструкції (майбутнього) та планування у поєднанні з конс-

труктивними та ефективними діями сприятимуть позитивному розгортанню подій та в цілому сприятимуть успішності. Дослідники у різних сферах наукового пошу-ку виявляють активний інтерес до проблеми уве-дення когнітивного підходу в дослідження різних напрямків наукового пізнання. Як зазначають Г. Жаворонкова, Л. Мельник, цей підхід «ґрунтується на системних проявах когнітивності та за основу бере знаннєвий аспект, відтворюючи механізми реалізації когнітивної активності лю-дини. Уведення до розгляду представлень дослі-джуваних у науці явищ репрезентаторів, стає під-грунтям достовірності методологічної реконстру-кції когнітивної активності людини у сфері знан-ня [2, 19].  Когнітивний підхід як основа методологічної реконструкції системних проявів в еволюції нау-ки поєднує знаннєвий, нормативний та комуніка-тивний аспекти з тими, що характеризують при-сутність людини у сфері знання. О.Рубанець ви-значає такі рівні когнітивності: активності як джерела нового, механізми її включення в систем-ні прояви когнітивності; пізнавальних здатнос-тей, задіяних у відтворенні представлення об’єк-тів у знанні та оперативної компоненти як скла-дової наукового знання [8].  Натомість у наукове поле педагогіки когніти-вні теорії потрапляють час від часу, та використо-вуються як позитивістські настанови на осяг-нення знаннєвого та активізацію пізнавального процесів. Як зазначає О. Рубанець у зв’язку з недо-статньою дослідженістю розвитку виробництва 
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КОГНІТИВНО-АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  
ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Статтю присвячено актуальній темі формування вокально-виконавської компетентності майбу-
тнього вчителя музичного мистецтва, виокремленню когнітивно-аксіологічного підходу, що сприятиме 
фаховому становленню вчителя-виконавця, визначенню його сутності до процесу формування вокально-
виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, яку представлено в дослі-
дженні вокального виконавства як когнітивно-операційний інструментарій та певну знакову систему 
вокально-знаннєвого, вокально-художнього, вокально-ціннісного характеру у виконавській практиці 
майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Ключові  слова :  формування вокально-виконавської компетентності, музичне виконавство, во-
кальне виконавство майбутнього вчителя музичного мистецтва, фахова підготовка, когнітивно-
аксіологічний підхід та ін. 
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наукового знання та впливу когнітивної діяльно-сті і когнітивних практик в науці на розвиток пі-знавальних здатностей – як окремої людини, так і людства в цілому» [8], проте, не може заперечува-ти те, що саме розвиток певних сфер сучасної нау-ки «зробив можливим ті технологічні впливи на свідомість і мислення людини, що зумовлюють особливість сучасних когнітивно-комунікативних стратегій, що поширюються на життєвий світ, особистісний досвід і процес прийняття рішень людиною» [8].  
Актуальність статті полягає у виокремлен-ні когнітивно-аксіологічного підходу в досліджен-ні наукового знання, що зростає в зв’язку з підви-щенням вимог до рівня компетенцій в контексті Болонського процесу, які характеризують рівень фахової підготовки на усіх рівнях та в усіх циклах, визначаючи його як рівень, що перетворює люди-ну в суб’єкта професійної діяльності на етапі його становлення з опорою на ціннісні освітні установ-ки та враховуючи особистісні цінності суб’єкта, як частини освітнього простору.  Проблема виокремлення когнітивно-аксіологічного підходу в дослідженні наукового знання розкриває когнітивно-цінністу структуру людини у відповідності до розвитку знаннєво-ціннісної сфери пізнання та в його наслідках – навчально-виховному процесі (роки навчання, та в практичній професійній сфері майбутнього вчи-теля музичного мистецтва). Дослідження співвідношення когнітивного та аксеологічного підходів в розгляді наукового знання дозволяє ввести проблему когнітивного в структуру методологічного аналізу, виявити аксі-ологічний зміст когнітивних аспектів у станов-ленні вокаліста-виконавця майбутнього вчителя музичного мистецтва.  Формування вокально-виконавської компете-нтності майбутнього вчителя музичного мистецт-ва на мистецьких факультетах педагогічних уні-верситетів України потребує певної наукової ува-ги. Слід зазначити, що наукова думка та практич-но-педагогічна увага, в цілому, торкалася акту-альних проблем вокальної підготовки фахівців музично-педагогічного спрямування. Зокрема, концептуальні положення у сфері мистецько-педагогічної освіти у сфері вокальної діяльності вчителя музичного мистецтва, вокально-виконавської підготовки вчителя музичного мис-тецтва виявлено у працях вітчизняних науковців Л. Василенко, О. Єременко, Л. Косяк, Н. Овчаренко, Л. Пашкіної, Т. Пляченко, О. Прядко, Г. Стасько, Ю. Юцевича, Вей Лімін, Лі Чуньпен та інших. Од-нак, дослідження стану проблеми формування вокально-виконавської компетентності майбут-ніх учителів музичного мистецтва потребує дода-ткового вивчення. 

У нашому дослідженні вокально-виконавська компетентність розглядається в аспекті фахової підготовки студентів мистецьких факультетів, майбутніх учителів музичного мистецтва, щодо розкриття когнітивно-аксіологічного підходу да-ного процесу, слід зазначити що поняття «підхід», у загальному значенні це сукупність різноманіт-них засобів та прийомів, завдяки яким вирішу-ються поставлені у дослідженні завдання, де під-хід виступає вихідною позицією що складає кон-цепцію дослідницької роботи [12, 56].  Професійна компетентність вчителя музич-ного мистецтва, на думку Л. Гаврілової [1] – спе-цифічний педагогічний феномен, який визнача-ється особливостями музично-педагогічної діяль-ності, своєрідністю її завдань, перевагою худож-ньо-творчих форм практичної роботи та специфі-чними методами мистецького навчання.  До групи професійних компетенцій, якими має володіти сучасний учитель музичного мисте-цтва, окреслених в кваліфікаційних вимогах та галузевих стандартах [5], віднесено соціально-особистісні, загально-наукові, інструментальні, професійні компетентності тощо. Заявлена актуальна категорія досліджується провідними вітчизняними науковцями (А. Козир, Л. Масол, М. Михаськовою, О. Олексюк, Т. Пля-ченко, А. Растригіною, Р. Савченко, О. Щолоковою та ін.). Нам імпонує наукова думка, Т. Пляченко, яка представила науковій спільноті компетентні-сну модель фахової підготовки майбутніх учите-лів музичного мистецтва, адже вокально-виконавська компетентність виступає складовою фахової компетентності. Зокрема дослідниця зая-вляє, щодо сучасних вимог до музичного педаго-га, «необхідно враховувати специфіку його фахо-вої діяльності, яка за сутністю, змістом та харак-тером є поліаспектною, поєднавши організаційно-педагогічну, музично-виконавську і науково-методичну функції» [7].  Тож, у відповідності до представленої вище моделі когнітивно-аксіологічний підхід у процесі формування вокально-виконавської компетент-ності майбутнього вчителя музичного мистецтва включає знаннєвий комплекс щодо організації та проведення майбутньої педагогічної діяльності до якої входить і вокально-виконавська складова поліаспектної діяльності сучасного вчителя му-зичного мистецтва що свідомо обирає ціннісно-значущі вокальні твори для подальшого їх вико-нання.  Як зазначає Н. Кузьміна, розроблення моделі фахівця на основі моделі його діяльності дає мож-ливість ширше подивитися на проблеми підгото-вки й використання фахівців, оцінити якість ро-боти різноманітних ланок педагогічного вузу й побудувати модель як еталон, спираючись на 

Янс ІНШИ · Когнітивно-аксіологічний підхід формування  вокально-виконавської компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва  



81 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

Янс ІНШИ · Когнітивно-аксіологічний підхід формування  вокально-виконавської компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва  який вища педагогічна школа може організувати свій подальший розвиток [3, 9]. Певний аналіз концертно-виконавської підго-товки було проведено в роботі вітчизняної дослі-дниці О. Хлєбнікової [11], де висвітлено аспекти концертно-виконавської підготовки студентів та вдосконалення технічно-виконавських навичок, які є важливими у фаховому зростанні, дослідни-ця вказує на відсутність кореляції між теоретико-педагогічним і виконавсько-практичним (фахо-вим) змістом навчання, вважає, що музично-теоретичні дисципліни викладаються у недостат-ньому зв’язку з майбутньою професійною, зокре-ма музично-виконавською діяльністю…» [11, 7]. Слід відмітити, що когнітивно-аксіологічний підхід у дослідженні сприятиме привнесенню еле-ментів кореляції між теорією та практикою фахо-вої підготовки майбутніх учителів музичного ми-стецтва зокрема в аспекті вокально-виконавської практики, в якій активно використовуються цін-нісно-змістові вокальні твори. Це ключовий мо-мент, який потребує особливої уваги, адже теоре-тичні здобутки студентів мистецьких факульте-тів повинні впроваджуватись в активну практику, зокрема в музично-виконавській сфері. Натомість, музикант-виконавець цікавий як особистість ли-ше з наповненим змістом внутрішнім світом, тож згідно когнітивно-аксіологічного підходу, вико-навство підтримується інтелектуальним, цінніс-ним педагогічним змістом, знаннєвою аксіосфе-рою, ціннісними культурними смислами у вико-нуваних вокальних творах тощо.  Вітчизняні дослідники зазначають, що про-цес формування концертно-виконавської компе-тентності майбутніх учителів-виконавців досить складний і суперечливий, у ньому водночас існу-ють свідоме й інтуїтивне, раціональне й емоційне в устремлінні до виконавської досконалості. Про-те, раціональне начало, згідно когнітивному під-ходу, повинно домінувати, зокрема в періоди на-вчальної вокальної практики та активної підго-товки до воконавської практики. Наприклад, центральним завданням у вокальному виконавст-ві є процес декодованого виконавцем компози-торського задуму – відправної точки у виконавсь-кій діяльності [13].  У нашому дослідженні когнітивно-аксіоло-гічний підхід сприяє врахуванню впливу розумо-вих процесів, зокрема, індивідуальних особливос-тей співаків (пам’яті, мобільності, фонації й во-кального мовлення та ін.), знаходження вірних рішень вокально-технічного й вокально-ціннісного характеру у комплексному вокально-виконавському процесі. Когнітивні психологи займаються виявленням причин прийняття рі-шення, адже поняття вірного вибору, лежить у 

площині «золотого перетину»: розумовими про-цесами між стимулом до дії та тією реакцією, яка виникає між стимулом до дії та самою дією. Згід-но когнітивної теорії – рішення проблеми вже є, але для досягнення позитивного результату не-обхідно виконувати чіткі вказівки-правила, тобто мати певний заданий алгоритм, окрім того когні-тивна теорія враховує й інтуїцію, інсайт, евристи-ку за умови наявності здорової психіки людини, окрім того, переносити набутий досвід вирішення проблем у споріднені види діяльності тощо. Зок-рема, здатність творчо переносити свій музично-когнітивний, виконавський, методико-теоре-тичний досвід у педагогічну практику було експе-риментально перевірено в дослідженні присвяче-ному формуванню вокально-орфоепічної культу-ри іноземних студентів молодим науковцем Л. Пастушенко, що обґрунтував у дослідженні з розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у ВНЗ когнітивний компонент [6]. Споріднені до тематики нашого дослідження теми, піднімаються М. Михаськовою, яка враховуючи загальнопедагогічне визначення професійної компетентності, виокремлює у струк-турі цієї специфічної інтегральної здатності когні-тивний компонент (фахові знання, які є теоретич-ною й методичною основою ефективної діяльнос-ті), практично-творчий компонент (сукупність музично-естетичного досвіду, музично-вико-навських умінь, творчої самостійності) та цінніс-но-орієнтаційний (ціннісні орієнтири особистості в галузі мистецтв) компоненти. Як зазначає В. Луговий, справжні знання за своєю природою об’єктивні, істинні (принаймні мають тенденцію до максимального наближення до такої якості). Тобто знання є суттю і значенням об’єкта для об’єкта, відображенням зв’язків і від-ношень в об’єктивному світі, які, хоч і з’ясовує суб’єкт, проте десуб’єктивує абстрактне мислення (вочевидь, таблиця множення однакова для всіх людей планети) [4]. У розумінні аналізу, як шляху до глибини пізнання, пошуку істини тощо. Зару-чившись стратегічними настановами згідно за-значеного підходу майбутні вокалісти-виконавці будуть готовими до організації та проведення вокально-виконавської діяльності, спрямувавши її на вдосконалення навчально-виховного проце-су в роботі з підростаючим поколінням, як у ЗОШ так і поза її межами, на основі отриманих фахових знань – теоретичної й методичної основи майбут-ньої ефективної творчо-професійної діяльності. Отже, когнітивно-аксіологічний підхід сприяє цілеспрямованому набуттю та подальшому вико-ристанні низки вокально-виконавських компете-нтностей: сприяє передачі набутого вокально-виконавського досвіду, як цінності своїм учням; 
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Янс ІНШИ · Когнітивно-аксіологічний підхід формування  вокально-виконавської компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва  сприяє більш глибокому пізнанню та самопізнан-ню, зокрема, глибинних перетворюючих процесів психо-фізіологічного гатунку, задля набуття якіс-них вокально-виконавських виявів; сприяє до набуття вокально-виконавської вправності, та аналізу шляхів її досягнення, тощо. Загалом це «своєрідний педагогічний інструментарій» педа-гогічної взаємодії у творчому акті. Уведення ког-нітивно-аксіологічного підходу в дослідження 

сприяє уточненню сутнісних та ціннісних позицій, що позитивно вплинуть на процес формування вокально-виконавської компетентності майбут-нього вчителя музичного мистецтва завдяки ког-нітивно-операційному інструментарію (знанєвої аксіосфери) та певної знакової системи вокально-знаннєвого, вокально-художнього, вокально-ціннісного характеру у виконавській практиці соліста-вокаліста. 
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Янс Инши. Когнитивно-аксиологический подход формирования вокально-исполнительской 

компетентности в профессиональной подготовке будущих учителей музыкального искусства 
Статья посвящена актуальной теме формирования вокально-исполнительской компетентности 

будущего учителя музыкального искусства, выделению когнитивно-аксиологического подхода, который 
способствует профессиональному становлению учителя-исполнителя. Когнитивно-аксиологический 
подход в процессе формирования вокально-исполнительской компетентности будущего учителя музы-
кального искусства представлен в исследовании вокального исполнительства как когнитивно-
операционный инструментарий и определенная знаковая система вокально-знаниевого, вокально-
художественного, вокально-ценностного характера в исполнительской практике будущего учителя 
музыкального искусства. 

Ключевые  слова :  формирование вокально-исполнительской компетентности, когнитивно-
аксиологический подход, музыкальное исполнительство, вокальное исполнительство будущего учителя 
музыкального искусства, профессиональная подготовка и др. 

 
Jans Inshi. Cognitive-axiological approach to the formation of vocal-performing competence in the 

professional training of future teachers of musical art. 
The article is devoted to the urgent topic of the formation of vocal and performing competence of a future 

teacher of musical art, the allocation of a cognitive axiological approach that contributes to the professional de-
velopment of a performing teacher. Cognitive axiological approach in the process of forming vocal and perform-
ing competence of a future teacher of musical art presented in the study of vocal performance as a cognitive-
operational toolkit and a certain sign system of vocal-knowledge, vocal-artistic, vocal-value character in the per-
forming practice of the future teacher of musical art. Thus, the cognitive-axiological approach promotes the pur-
poseful acquisition and further utilization of a number of vocal and performing competences: facilitates the trans-
fer of acquired vocal and performing experience as values to its students; promotes deeper cognition and self-
cognition, in particular, of the deep transformative processes of the psycho-physiological variety, in order to ac-
quire high-quality vocal and performance performances; contributes to the acquisition of vocal and performing 
skills, and analysis of ways to achieve it, etc. In our study, the cognitive-axiological approach helps to take into 
account the influence of mental processes, in particular, the singer's individual characteristics (memory, mobility, 
phonation and vocal speech, etc.), finding the right vocal-technical and vocal-value decisions in complex vocal-
vocal process. Cognitive psychologists are concerned with identifying the reasons for decision making, because the 
notion of right choice lies in the plane of the “golden intersection”: the thought processes between the stimulus to 
action and the reaction that arises between the stimulus to action and action itself. 

In general, it is a "kind of pedagogical toolkit" of pedagogical interaction in a creative act. The introduction 
of a cognitive-axiological approach to the study helps to clarify the essential and value positions, which will posi-
tively influence the process of formation of vocal and performing competence of the future teacher of music art 
through cognitive-operating tools (knowledge axiosphere), and a certain sign system. -value character in the per-
forming practice of soloist-vocalist. 

Key  words :  formation of vocal and performing competence, cognitive axiological approach, musical per-
formance, vocal performance of a future teacher of musical art, professional training, etc. 
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В останні роки простежується тенденція змі-ни ролі іноземної мови в суспільстві, яка визнача-ється її новими функціями в життєдіяльності лю-дини. Іноземна мова, як реальний спосіб комуні-кації, розширює культурні та економічні міжна-родні контакти, стає засобом залучення студен-тів «немовних» факультетів до культури в гло-бальному масштабі і одним із шляхів їх професій-ного зростання. У наш час виникають гострі про-блеми конкурентноздатності молодих фахівців на ринку праці, та, відповідно, виникають про-блеми і в системі підготовки у закладах вищої освіти (далі ЗВО).  Одним з елементів затребуваності молодого фахівця, ми вважаємо, є рівень володіння ним іноземною мовою. В сучасних умовах іншомовне спілкування постає важливим компонентом про-фесійної діяльності фахівця, формують в нього основи комунікативної компетенції, яка передба-чає розвиток таких навичок як публічна промова, монологічне, діалогічне і полілогічне усне спілку-вання в ситуаціях, характерних для бізнес-комунікації та міжособистісного спілкування. Однак, рівень іншомовної комунікативної підготовки студентів «немовних» факультетів в силу ряду причин не відповідає сучасним вимо-гам. Як результат, у майбутніх фахівців часто ви-никають труднощі під час читання автентичної літератури зі свого фаху, під час спілкування з носіями мови, підготовки ділових документів або написанні анотації за темою свого наукового дос-лідження і т.д. Все це вимагає фундаментальної і різнопланової підготовки з іноземних мов. Складність і обмеженість прогностичних мо-жливостей щодо розвитку іншомовної підготов-

ки студентів немовних спеціальностей та інші особливості зумовлюють необхідність ґрунтов-ного пізнання закономірностей її функціонуван-ня з метою забезпечення ефективного процесу навчання. У контексті нашого дослідження під функціональністю концепції ми розуміємо як по-в'язану з виконанням певної функції, залежною від діяльності, або призначення, а не від структу-ри або будови. У зв’язку з цим, що більшість сучасних про-блем функціонування та подальше впроваджен-ня іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей мають інституціональне похо-дження, постає необхідність застосування саме інституціонального підходу, який здатен най-більш повно забезпечити вивчення мов в її безпо-середньому взаємозв’язку з якістю викладання [4; 9]. Крім того, науковці наголошують на недо-статньому врахуванні в чинних концепціях іншо-мовної підготовки сучасної специфіки професій-ної діяльності в полікультурному світі, обумовле-ної зазначеними процесами, що заважає розши-ренню комунікативних зв’язків в умовах інтегра-ції України до світового глобального економічно-го та освітнього простору [6]. Вкрай необхідне застосування парадигми іншомовної підготовки, як ключової ідеї, що лежить в основі побудови концепції [10], що спрямована на формування зда-тності до гнучкого застосування глибоких профе-сійних знань та вмінь, до адаптації та самореа-лізації майбутнього фахівця у глобальному полі-культурному професійному просторі, яка перева-жає у практиці навчання традиційної парадигми, орієнтованої на набуття лише предметних,  
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КОНЦЕПЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Представлено опис розробленої авторської Концепції вивчення Концепції вивчення іноземних мов у 
Запорізькому національному університеті та організацію іншомовної підготовки студентів немовних 
спеціальностей. Зазначено, що вивчення іноземних мов у професійно-орієнтованому сенсі визнається 
пріоритетним напрямком в оновленні освіти. Розглянуто чинники, які заважають підвищенню якості 
викладання іноземних мов. Надано власну дефініцію поняття «Функціональність концепції» у контексті 
авторського дослідження. Обґрунтовано метод системного підходу в організації навчання іноземним 
мовам за професійним спрямуванням, як одного з найбільш доцільних для її експериментального втілен-
ня й успішної реалізації. Охарактеризовано закріплені положення програм вивчення іноземних мов на 
немовних факультетах.  
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фактологічних знань, та не сприяє розвитку гото-вності самостійно приймати рішення, оператив-но реагувати і творчо розв’язувати професійні завдання в умовах іншомовної комунікації. Тому творче використання різноаспектних методоло-гічних інституціональних підходів відкриває мо-жливості подальшої ефективної реалізації запро-вадженої авторської Концепції вивчення інозем-них мов у Запорізькому національному універси-теті та організацію іншомовної підготовки сту-дентів 1-4 курсів із урахуванням результатів складання випускниками бакалаврату ЗНО з іно-земної мови. Мета статті – обґрунтувати Концепцію ви-вчення іноземних мов. Основна функція дисциплін полягає у вияв-ленні особливостей і закономірностей елементів мови, що визначає складність та специфічність. Необхідність міждисциплінарних зв’язків сприяє систематизації та узагальненню отриманих рані-ше знань із іноземної мови, розвиває уміння май-бутнього фахівця порівнювати, узагальнювати, розкривати причинно-наслідкові зв’язки [12]. Послуговуючись вимогами професійної під-готовки, вбачається інтеграційний підхід викла-дання іноземної мови і визначається за необхід-ність спрямувати іншомовну підготовку на поси-лення дедуктивних методів пізнання, які спромо-жні озброїти студентів не на заучування окремих правил, а на засвоєння певних законів, що втілю-ються в універсальні принципи мислення та в їх еволюції [14]. Певним етапом іншомовної підготовки май-бутніх фахівців є формування в них належного рівня іншомовної професійної компетентності, яка є інваріантним компонентом професійної компетентності [5]. Найбільш відповідним у рам-ках нашого наукового дослідження вважаємо ви-значення поняття іншомовної професійної ком-петентності як комплексу відповідних знань, умінь і навичок; компетенцій, як складових іншо-мовної професійної компетенції; професійної компетентності та її компонентів – предметних і галузевих компетентностей; ключових компетен-тностей, серед них іншомовної комунікативної компетентності та її інваріантних складових – лінгвістичної, соціокультурної, прагматичної, міжкультурної, референційної, стратегічної ком-петентностей. Необхідними компонентами іншо-мовної професійної компетентності, при цьому, є особистий досвід діяльності, належне емоційно-ціннісне ставлення до предмета діяльності, твор-чий підхід [7]. Проте, у межах проведення контролю іншо-мовної діяльності студентів немовних спеціаль-ностей протягом навчання, нами передбачене, 

що інформація повинна аналізуватися, окрім за-значених рівнів, ще й індивідуально для кожного студента на всіх ланках цього процесу. Вченими визначено іншомовну професійну компетенцію як здатність застосовувати: 1) знання про лекси-ко-граматичні особливості іноземної мови, різні типи іншомовних дискурсів; 2) вміння й навички сприймати, інтерпретувати, забезпечувати коге-рентність висловлювань у значущих комунікати-вних моделях, створювати дискурс у типових си-туаціях професійного спілкування [4; 13]. Результатом контролюючих тестів є лише інформація про загальний бал. Для отримання максимально високих результатів тестування повинно проводитись згідно певних етапів: під-готовчий етап впровадження тестів; етап моти-вації тесту; етап коректного оцінювання. Не слід забувати за автентичність тестів та врахування стереотипізації та інтериоризації процесів мис-лення студентів немовних спеціальностей.  Правильно укладені тестові завдання та ви-користання комп’ютера у процесі тестування до-зволяють викладачеві здійснювати ефективний контроль для визначення рівня готовності май-бутнього фахівця немовних спеціальностей до здійснення ефективної комунікаційної взаємодії в умовах іншомовного професійного середовища [11, 12].  Дослідниками звернута увага також на конт-ролі читання і письма, а також вміння використо-вувати ці навички для вирішення комунікатив-них завдань професійного характеру [15]. Засто-сування компетентнісного підходу до іншомовної професійної підготовки студентів немовних спе-ціальностей забезпечить комплексом знань, умінь, навичок, які дозволять успішно використо-вувати іноземну мову як у професійній діяльнос-ті, так і для самоосвіти і саморозвитку особистос-ті [2, 11]. Показником рівня сформованості професійно-орієнтованої в мовному сенсі особистості визна-чено професійну комунікативну компетенцію іноземної мови, професійну міжкультурну компе-тенцію та рефлексивну компетенцію іноземної мови. Традиційно, на попередніх роках, підготов-ка до міжкультурної комунікації майбутніх фахів-ців Запорізького національного університету, на ОКР «бакалавр», відбувалась у контексті вивчен-ня дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», на 1-му курсі і складала 252 годи-ни, з яких – 132 аудиторних (4 години щотижне-во в 1 – 2 семестрах). Форма підсумкової атеста-ції – іспит. У подальшому ініціатива вивчення іноземної мови більшою мірою покладалась на студента, а сам процес мав ситуативний (цик-лічний) характер і в основному реалізовувався у 
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Станіслав ІВАНЕНКО Інституціональна парадигма і функціональність концепції вивчення іноземних мов тих, хто планував навчатись в магістратурі та аспірантурі. Звичайно, таке навчання є дещо кон-троверсійним. Хоча слід наголосити й на тому, що університет методично підтримував ці наміри різноманітними заходами. Так, зокрема з метою покращення рівня знань з іноземної мови, підго-товки до складання вступного іспиту з іноземної мови до магістратури магістрантами факультету іноземної філології під час асистентської практи-ки проводилися практичні заняття з англійської, німецької, французької мови для студентів IV курсів денного відділення немовних факульте-тів. Протягом семестру проводилися заняття в «Англійському клубі», розмовні клуби англійсь-кої, німецької та італійської мов за участі студен-тів-волонтерів міжнародної волонтерської органі-зації AIESEC. Слід зазначити, що питання про збільшення аудиторних практичних годин на вивчення інозе-мної мови студентів немовних спеціальностей, неодноразово піднімалися, починаючи ще з 2011 року. Але є кілька лакун, на які варто звернути увагу. По-перше, необхідно унормувати відповід-ність загальноєвропейським вимогам, застосова-них у Європейській асоціації із забезпечення яко-сті вищої освіти (European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Інституціо-налізація норм пов'язана з «деінстітуціоналі-зацією» фреймів, домінуючих в існуючих інститу-ційних полях, а також навмисним конструюван-ням стратегічних фреймів, які надають новизни, поданому на трансформацію, існуючому інститу-ційного порядку [3, 8]. По-друге, на наш погляд, освітній стандарт ЗВО вимагає врахування певної специфіки при вивченні іноземних мов, спрямо-ваності на реалізацію завдань майбутньої профе-сійної діяльності випускника. Особливо актуаль-ним є питання про підхід до навчання іноземних мов на немовних факультетах на професійно-орієнтованих засадах, який передбачає форму-вання в студентів спілкування в конкретних про-фесійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях з урахуванням особливостей відповідного мислен-ня. Під цим ми розуміємо навчання, яке базується на обліку потреб студентів при вивченні інозем-них мов, які диктуються особливостями отрима-ної професії або спеціальності. Вивчення іноземних мов у професійно-орієнтованому сенсі визнається пріоритетним напрямком в оновленні освіти. Студент немовно-го факультету може бути фахівцем, який вміє спілкуватися іноземною мовою, але кількість ау-диторних годин скорочено практично в два рази (а у магістрів кількість аудиторних практичних занять становить 6-8 академічних годин!). Саме це не дозволяє викладачеві досягти бажаного 

результату. З одного боку, скорочення аудитор-них годин, а з іншого – невикористання дійсно прогресивної методики призводить до низьких результатів іншомовної підготовки студентів, відсутності мотивації в становленні особистості, яка в необхідній мірі володіє іноземною мовою. Тому квінтесенцією цього процесу стала роз-робка й прийняття «Концепції вивчення інозем-них мов у Запорізькому національному універси-теті». План реалізації якої охоплює всі немовні спеціальності ЗНУ, де задіяні викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування фа-культету іноземної філології, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ. 
– Від того, наскільки сам викладач є компе-тентним педагогом і знавцем іноземної мови, залежить і якість викладання, і рі-вень зацікавленості у вивченні іноземної мови з боку студентів. В першу чергу, хоті-лося б назвати деякі чинники, які заважа-ють підвищенню якості викладання інозе-мних мов. Це на наш погляд: 
– абстрактний характер викладання інозем-ної мови; 
– вимога якості і одночасне скорочення ау-диторних годин, які виділяються на ви-вчення іноземних мов; 
– низький рівень іншомовної підготовки абітурієнтів (тестування першокурсників з іноземної мови показує, що тільки близько 25% підтверджують свою оцінку шкільно-го атестата з іноземної мови); 
– відсутність прагматичного підходу до про-блеми навчання іноземним мовам, немож-ливість чітко ставити мету і завдання кон-кретного курсу; 
– протиріччя між традиційними й інновацій-ними сучасними теоріями, методами і ви-могами – як навчати; 
– проблема навчальних матеріалів – чому навчати; 
– концентрація уваги на вивченні іноземної мови та ігнорування рідної мови (оволо-діння іноземною мовою повинно супрово-джуватися також вивченням культури мо-влення рідною мовою); 
– перебудова відносин «студент – викла-дач». Все це визначає актуальність проблеми під-вищення якості іншомовної професійно-орієнтованої підготовки випускників немовних факультетів, а це можливо тільки при викорис-танні системного походу в організації навчання іноземним мовам за професійним спрямуванням. При такій кількості аудиторних годин студент в більшій мірі повинен працювати самостійно, що не завжди є ефективним, з огляду на специфіку предмета, вкрай необхідна також і колективна 
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Станіслав ІВАНЕНКО Інституціональна парадигма і функціональність концепції вивчення іноземних мов робота – в парі, групі. Це цілком природно, що можливо навчитися грамотно і ефективно викла-дати свої думки, в першу чергу, в процесі живого спілкування. Однак однією з основних задач залишається все-таки підвищення ролі самостійної роботи студентів та посилення відповідальності викла-дача за розвиток навичок самостійної роботи, за стимулювання професійного зростання студента, виховання його творчої активності та ініціативи. Самостійна робота студентів на сучасному етапі підготовки майбутнього фахівця є обов'язковою частиною навчального плану і однією з найваж-ливіших складових навчального процесу, резуль-татом якої є не тільки розвиток предметних знань, навчань і навичок, а й професійної компе-тенції. Особливого значення набуває організація самостійної пізнавальної діяльності студента, яка стимулювала б творчі сили і здібності студента, актуалізувала внутрішні пізнавальні мотиви на-вчання, сприяла розвитку навичок самоосвіти, бажання до саморозвитку. Аналіз шляхів підвищення якості вивчення іноземних мов на немовних факультетах, вказав на те, що студенти немовних спеціальностей від-чувають необхідність і важливість серйозного вивчення іноземних мов, але при цьому вони за-уважують на низку вимог як до викладання цієї дисципліни, так і до самих викладачів.  Результати анкетування студентів перших і других курсів немовних факультетів Запорізько-го національного університету вказало необхід-ність обов'язкового використання сучасних інфо-рмаційних технологій та технічних засобів під час навчання; залучення інноваційних цікавих методик; замін старих підручників на нові з твор-чими, розвиваючими завданнями розмовного характеру; збільшення кількості аудиторних практичних занять; залучення до проведення занять викладачів, які мають вищий професійний рівень підготовки та іноземних фахівців. Тільки за умови системності у всіх аспектах процесу вивчення іноземних мов можна очікува-ти не тільки стійких результатів, а й подальшого підвищення якості знань. Системний підхід при вивченні іноземних мов на немовних факульте-тах має за своєю суттю поетапне і постійне ви-вчення іноземної мови протягом всього періоду навчання у вищому навчальному закладі. Для досягнення студентами немовних фа-культетів міжнародних стандартних параметрів, навчання іноземним мовам має здійснюватися поетапно: на першому етапі (1-2 курс) – пропону-ється оволодіння студентами європейського рів-ня В1. На другому етапі (3-4 курс) – вдосконален-ня професійного спілкування в рамках конкрет-

ної спеціальності з використанням іноземної мо-ви для спеціальних цілей. Наступний етап – на-вчання в магістратурі, де навчальна програма з іноземної мови залежить від напрямку магістер-ської підготовки. В основі програм вивчення іно-земних мов на немовних факультетах повинні бути закріплені такі положення: 
– володіння іноземною мовою – невід'ємна частина професійної підготовки всіх фахів-ців ЗВО; 
– курс іноземної мови є багаторівневим і розробляється в контексті безперервної освіти; 
– вивчення іноземних мов базується на меж-предметній інтегративній основі; 
– навчання іноземним мовам націлене на комплексний розвиток комунікативної, когнітивної, інформаційної, соціокультур-ної, професійної та загальнокультурної компетенції студентів. Таким чином, системний підхід в організації вивчення іноземних мов за професійним спряму-ванням на немовних факультетах ЗВО повинен базуватися на безперервній основі вивчення іно-земних мов протягом усього періоду навчання студента за рахунок збільшення аудиторних го-дин, проведення факультативних занять, інтен-сивних курсів, підготовки і проведення навчаль-них занять (лекцій, семінарів, практичних робіт) з профільних дисциплін викладачами профіль-них кафедр на іноземній мові, що включає, зви-чайно ж, відповідну перепідготовку і підвищення кваліфікації викладачів.  Основним завданням вивчення дисципліни «Англійська (німецька, французька) мова профе-сійно-комунікативної спрямованості» є досягнен-ня рівня володіння мовою В2, який є стандартом для освітнього ступеня бакалавра і забезпечує спеціальні дисципліни залежно від факультету, де навчається студент. Крім звичних форм конт-ролю, таких як іспити і заліки, на студентів очіку-ють наприкінці 4, 6 і 7 семестрів підсумкове тес-тування з метою визначення рівня загальної ін-шомовної підготовки згідно з «Загальноєвро-пейськими рекомендаціями з мовної освіти: ви-вчення, викладання, оцінювання» (Common Euro-pean Framework of Reference for Languages: Learn-ing, Teaching, Assessment). Планується, що курс вивчення іноземної мови завершуватиме кваліфі-каційний іспит, що дає право на одержання сер-тифіката з записом на зразок: «склав державний екзамен з іноземної мови з оцінкою «__» і може працювати за спеціальністю з використанням даної іноземної мови». Ще одним важливим аспектом реалізації оно-вленої Концепції є створення викладачами різ-них факультетів у дієвій співпраці з науковцями 



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

Станіслав ІВАНЕНКО Інституціональна парадигма і функціональність концепції вивчення іноземних мов факультету іноземної філології і кафедри інозем-них мов професійного спрямування, зокрема, ме-тодичних і навчальних посібників із вивчення фахових дисциплін іноземною мовою. Яскравим прикладом такої вдалої взаємодії є реалізація масштабного проекту на юридичному факультеті з випуску багатотомного словника юридичних термінів на трьох мовах – англійської, французь-кої, німецької. Також надруковано «Українсько-англійський і англійсько-український словник спортивних термінів».  Отже, успіх оновленої Концепції визначав би перехід від апріорного заперечення або підходу до вироблення змістовної критичної позиції до нього. Це допоможе розробити свідомі і в той же 

час операціональні дослідні схеми, недолік яких як і раніше відчутний гостро. Нова Концепція повинна утворити не жорсткий каркас, а гнучку підтримуючу структуру, яка змінюється під впли-вом практичних дій. Також вона повинна включа-ти типові засоби заповнення цієї структури, що ще більш тісніше пов’язує їх з практиками по-всякденної дії.  Перспективами подальших досліджень у да-ному напрямку є перевірка ефективності розроб-леноії нами «Концепції вивчення іноземних мов у Запорізькому національному університеті» у про-цесі іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей та ії вдосконалення у разі вияв-лення в ході апробації певних недоліків. 
Список  використаних  джерел  1. Викулина О.В. Функциональный аспект системы контроля уровня сформированности иноязычных речевых умений студентов юридических факультетов в сфере профессиональной коммуникации. Самарский научный вестник. 2017. Т. 6. №1(18). С. 170–175. 2. Винник О., Рубель Н. Іншомовна професійна підготовка майбутніх географів. Молодь і ринок № 5 (160), 2018. С. 108–114. 3. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. Москва : Институт социологии, 2003. С. 2-5. 4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 35–41. 5. Краснощекова Г.А. Реализация профессионально компетентностного подхода в рамках дисциплины «Иностранный язык для специальных целей». Иностранные языки в школе. 2016. № 8. С. 2–5. 6. Луговий В.І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні. 

Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. 2009. № 2. С. 14–27. 7. Микитенко Н.О. Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. 411 с.  8. Патрушев С.В. Гражданская активность: институциональный подход (перспективы исследования) : Полис. 2009. Т. 6. 25 с. 9. Петроє О. Інституціональний підхід як методологічна основа дослідження та аналізу соціальних систем у державно-му управлінні. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. №. 2. С. 208–220. 10. Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. Москва, 2012. С. 356. 11. Рубель Н. Іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей: контроль знань: Ак-
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ation and Applied Psychology. Vienna, 2014. Pp. 139–145. 15. Riley A., English for Law. London : Pearson Education. 1999. 256 pp. 
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Станислав Иваненко. Институциональная парадигма и функциональность концепции изуче-
ния иностранных языков  

Представлено описание разработанной авторской Концепции изучения иностранных языков в Запо-
рожском национальном университете и организация иноязычной подготовки студентов неязыковых 
специальностей. Отмечено, что изучение иностранных языков в профессионально-ориентированном 
смысле признается приоритетным направлением для обновления образования. Рассмотрены факторы, 
которые мешают повышению качества преподавания иностранных языков. Предоставлена собствен-
ная дефиницию понятия «Функциональность концепции» в контексте авторского исследования. Обос-
нован метод системного подхода в организации обучения иностранным языкам профессиональной на-
правленности, как одного из наиболее целесообразных для ее экспериментального воплощения и успеш-
ной реализации. Охарактеризованы закрепленные положения программ изучения иностранных языков 
на неязыковых факультетах. 

Ключевые  слова :  иностранный язык, иноязычная подготовка, профессиональная коммуникатив-
ная компетенция, концепция, парадигма, неречевые специальности 

 
Stanislav Ivanenko. Institutional paradigm and functionality of the foreign languages learning con-

cept. 
A description of the author’s Concept of foreign languages learning in Zaporizhzhia National University and 

the organization of foreign language learning of students of non-language specialties is presented. It is noted that 
the study of foreign languages in a professionally oriented sense is recognized as a priority for updating educa-
tion. The factors that impede the quality of teaching foreign languages are considered. The definition of the con-
cept “Functionality of the concept” in the context of the author’s research is provided. The method of a systematic 
approach to the organization of teaching foreign languages for specific purposes, as one of the most suitable for 
its successful implementation, is substantiated. The fixed provisions of the programs for learning foreign lan-
guages at non-linguistic faculties are characterized. 

A systematic approach of organizing of foreign languages learning for specific purposes at non-linguistic 
faculties should be based on the continuous study of foreign languages throughout the student's study period by 
increasing class hours, conducting optional classes, intensive courses, preparing and conducting training sessions 
(lectures, seminars, practical works) in specialized disciplines by teachers of specialized departments in a foreign 
language, including, of course, appropriate teacher training. Only under the condition of consistency in all aspects 
of the process of learning foreign languages can one expect not only sustainable results, but also a further in-
crease in the quality of knowledge. Thus, the success of the updated Concept will determine the transition from a 
priori denial or approach to developing a meaningful critical position towards it. This will help to develop con-
scious and at the same time operational research schemes, the lack of which is still acutely felt. The new Concept 
should not form a rigid framework, but a flexible supporting structure, which changes under the influence of prac-
tical actions. It should also include typical means of filling in this structure, which links it even more closely with 
everyday practices. 

Keywords :  foreign language, foreign language training, professional communicative competence, concept, 
paradigm, non-speech specialties.  
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Постановка проблеми. Утвердження Украї-ни у статусі самостійної незалежної держави, ви-кликає обопільну зацікавленість у розширенні культурної і освітньої інтеграції та побудові між-державних стосунків між Україною і країнами близького і далекого зарубіжжя на засадах конс-труктивної співпраці у світовому економічному, політичному, науковому і освітньому просторі. Успіх реалізації цих завдань значною мірою зале-жить від якості теоретичної в практичної підго-товки фахівців сфери культури і мистецтва з пи-тань крос-культурної комунікації.  На сьогодні Україна чітко визначила орієн-тир на входження в європейський освітній прос-тір, приєднавшись до Болонської декларації. Від-бувається поєднання освітніх процесів на міжна-родному рівні, що гарантує для молоді з України навчання або стажування за кордоном, а інозем-ним студентам – в Україні. Тож, розвиток крос-культурних відносин із країнами зарубіжжя стає важливим чинником інтеграції в європейське і світове співтовариство. Це вимагає вільного во-лодіння іноземними мовами, обізнаність з куль-турними традиціями країн-партнерів тощо.  Потребує уваги і вивчення проблеми крос-культурної комунікації, пов’язаної з вільним пе-реміщенням робітничих ресурсів з України. Вмін-

ня долати мовні бар’єри, знання культурного етикету, традицій, звичаїв народу, духовних цін-ностей, особливостей менталітету формують крос-культурну компетентність, головною особ-ливістю якої є здатність побачити і прийняти спільне, цікаве і цінне в культурах інших країн. Важливою складовою крос-культурної компетен-ції є усвідомлення і толерантне ставлення до пи-тань протистояння або конфлікту культур, до можливих суперечностей між їхніми представни-ками [4]. 
Актуальність проблеми формування крос-культурної компетентності, крос-культурної вза-ємодії пояснюється зростанням гуманістичних принципів сучасного освітнього процесу, де фор-мування особистості, культурна обізнаність, су-б’єктна взаємодія стають головною метою навча-льно-виховної роботи. На сьогодні проблемні питання формування крос-культурної компетен-ції у майбутніх фахівців галузі культури і мис-тецтв ще недостатньо висвітлені в науковій, пе-дагогічній і методичній літературі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання крос-культурної комунікації привертають увагу науковців до всебічного ви-вчення цього суспільного явища. В науковій лі-тературі терміном крос-культурна комунікація 
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КРОС-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ 
В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуті питання крос-культурної комунікації, крос-культурної компетентності, крос-
культурної компетенції з позицій єдності і відмінності цих понять. Узагальнені висновки науковців, що 
крос-культурна компетентність є синтезом знань, умінь, цінностей, які забезпечують здатність до 
успішної міжкультурної взаємодії. Визначені основні крос-культурні компетенції фахівця культури і 
мистецтв, які мають бути сформовані за час навчання у ВНЗ. Внесені пропозиції щодо змісту навчаль-
них програм ВНЗ для оволодіння студентами крос-культурною компетентністю. Наведені приклади 
крос-культурних контактів Миколаївської філії КНУКіМ.  

Ключові  слова :  крос-культурна комунікація; крос-культурна компетентність; крос-культурна 
компетенція; діалог культур; міжкультурна взаємодія; духовні надбання. 
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називається процес взаємодії, взаємозбагачення і взаємопроникнення культур, що передбачає аде-кватне взаєморозуміння між представниками різних національних культур.  Так, У. Ханас визначає крос-культурну компе-тентність як сукупність здібностей аналітичного та стратегічного характеру, які дають змогу роз-ширити «інтерпретаційне поле» особистості під час крос-культурної комунікації [7]. Крос-культурна комунікація вимагає обізна-ності з основами крос-культурної компетентнос-ті та крос-культурної компетенції. Так, Н. Губа та М. Кандиба виявили, що поняття «компетент-ність» є ширшим за поняття «компетенція» [2]. А. Хуторський теж вважає, що ці терміни є суміж-ними, але не тотожними. Компетенція – це поєд-нання взаємопов’язаних між собою знань умінь і навичок і якостей особистості необхідних для ефективної діяльності. Компетентність – це умін-ня застосовувати знання, уміння і навички та на-копиченого життєвого досвіду у професійній ді-яльності [8]. Наукове визначення понять крос-культурної компетенції і крос-культурної компетентності містяться в досліджених і публікаціях Г. Анти-пової, О. Дем’яненко, Т. Колосовської, О. Лапшина, Г. Ферапронтова та ін. Вивчення процесу форму-вання крос-культурної компетенції здійснювали Н. Алмазова, Р. Гришкова, Г. Копил, І. Плужник, В. Сафронова та ін. Так, Г. Ферапонтов вважає, що результатом сформованості крос-культурної компетенції є «здатність суб’єкта культурного розвитку орієн-туватись в самоцінних культурах різних етно-сів» [6, 57]. Г. Дідук-Ступ’як уточнює, що найважливішим чинником крос-культурної комунікації є толе-рантне порозуміння сторін міжкультурного діа-логу і готовність до процесу взаємодії, взаємовп-ливу і взаємопроникнення культур [3].  Американський дослідник Ричард Льюіс у праці «Зіткнення культур» обґрунтовує тезу про те, що культура завжди відчувається у порівнян-ні, адже не буває «поганих» культур – всі вони різні, але рівні. Тож, толерантне ставлення до всіх світових культурних надбань є аксіомою крос-культурної взаємодії [5].  Дослідники із США (зокрема, Е. Гріффін) біль-ше приділяють уваги процесу комунікації як та-кої, підкреслюючи її значення як засобу спілку-вання. При цьому, вважають другорядними пред-мет і зміст комунікації (спілкування) [10].  Г. Феррарі опікується питанням, як культурні контакти впливають на розвиток бізнесу. Цей напрямок наукового дослідження є перспектив-ним, тому що менеджмент міжнародних крос-

культурних комунікацій є актуальною і не дослі-дженою темою [12].  Р. Лівітт у своїй праці «Розвиток культурної компетентності в мультикультурному світі» об-ґрунтовує тезу про те, що культурна комунікація стала світовим надбанням і її слід розглядати не фрагментарно, а в комплексі із світовими пробле-мами людства. Дослідник прогнозує, що подаль-ший розвиток цивілізації значною мірою залежа-тиме від сформованості культурної компетенції особистості в мультикультурному світі [11]. Дослідивши погляди науковців щодо змісту і структури процесу культурної комунікації, висува-ємо гіпотезу, що потребують поглибленого дослі-дження умови формування крос-культурної ком-петентності фахівця галузі культури і мистецтв.  
Мета статті. Уточнити зміст понять крос-культурна компетентність і крос-культурна ком-петенція як фундаментальних чинників крос-культурної комунікації. Визначити роль, місце і значення крос-культурної комунікації в комплексі знань і умінь фахівця культурно-мистецької  галузі.  
Виклад основного матеріалу. Нинішні сту-денти мистецьких ВНЗ – це у недалекому майбут-ньому фахівці, які будуть здійснювати обмін дося-гненнями культур, брати участь у міжнародних мистецьких проектах, працювати в умовах міжна-родної крос-культурної взаємодії. Тож, фахівець музичного мистецтва має бути підготовленим до діалогу культур на міжнародному рівні. Безпереч-но, що для успішної діяльності творчий працівник має володіти крос-культурною компетенцією.  На думку багатьох дослідників, під час фор-мування крос-культурної компетенції студент має опанувати такі складові міжкультурної взає-модії: 
– мовна компетенція: наявність вмінь спіл-куватись іноземними мовами під час здійс-нення комунікативного акту; 
– соціокультурна компетенція: знання наці-онально-культурної семантики, правил етикету країни, з представниками якої відбувається спілкування, та вміння відпо-відно реалізувати вербальну поведінку; 
– соціальна компетенція (прагматична): ада-птація до контактної ситуації, моделюван-ня, уміння ініціатора спілкування обирати тему розмови і спосіб вираження думки, що найбільше відповідає умовам та цілям спілкування; 
– дискурсивна компетенція: володіння вмін-нями необхідними для побудови плідного дискурсу, швидке опрацювання інформації і адекватне реагування на неї; 
– предметна компетенція: знання матеріалу з теми спілкування, вміння триматись у руслі конструктивного розгляду проблеми. 
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Олександр ІВАНОВ, Валентина ІВАНОВА Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності Підкреслимо, що наведеними вище вербаль-ними засобами крос-культурної комунікації, про-фесійне спілкування творчих особистостей, артис-тів, митців, музикантів не обмежується. Напри-клад, взаємодія культур у контексті музичного мистецтва в сучасному світі обумовлена як поси-ленням безпосередніх крос-культурних зв’язків, так і величезними технічними можливостями об-міну і поширення музичних творів.  Наведемо такий приклад. Студенти кафедри музичного мистецтва, користуючись можливостя-ми Інтернет-спілкування, встановили контакт з відомим американським композитором Євгеном Магаліфом, надіслали йому записи інструменталь-них творів у власному виконанні. Оцінка якості виконання була позитивною, і ми почали отриму-вати від нього ноти, які використовували в на-вчальній і концертній діяльності. Композитор вносив свої побажання щодо інтерпретації, деякі з цих творів звучали вперше у виконанні наших студентів. Є. Магаліф розміщає наші записи в ме-режі Інтернет, у музикознавчих статтях згадує талановитих студентів Миколаївської філії  КНУКіМ, надсилає вітання і поздоровлення. Цей творчий контакт триває. Обов’язковою умовою повноцінної музичної освіти є залучення учнів до мистецьких надбань світової музичної культури. Навіть у радянські часи жорсткої партійної цензури не заборонялось (хоч і зі значними обмеженнями щодо авторів, стилів, жанрів) використання творів зарубіжної музики в навчальному процесі і концертній діяль-ності. Попри «залізну завісу» для демонстрації переваг радянського ладу кращі мистецькі колек-тиви, музиканти, артисти все ж таки мали змогу гастролювати за кордоном, залучатись до сучас-ної світової культури.  Сьогодні під впливом радикальних змін у між-державних відносинах, стають доступними куль-турні і мистецькі контакти між країнами, громад-ськими організаціями, творчими колективами, митцями. Музиканти мають змогу працювати у творчих колективах за кордоном, виїжджати на гастролі і стажування, продовжувати навчання в європейських музичних освітніх центрах. Творчі колективи Миколаївської філії КНУКіМ мають досвід мистецьких контактів з країнами зарубіжжя. Насамперед, це студентський народ-ний хор ім. М. Аркаса, танцювальний колектив «Миколаїв», які неодноразово представляли Ук-раїну на Міжнародних мистецьких заходах. В останні роки яскраво заявив про себе ансамбль гітаристів «Classic guitar». Його виконавську майс-терність, багатий репертуар високо оцінили журі на Міжнародних музичних фестивалях в Чехії, Іта-лії, Угорщині, Україні. 

Проблема формування навичок міжкультур-ної комунікації студентів кафедри музичного мис-тецтва Миколаївської філія КНУКіМ здійснюється у рамках Всеукраїнського освітньо-мистецького проекту «Музичний форум».  Цей освітньо-мистецький проект передбачає комунікацію і взаємодію з відомими митцями в режимі діалогу, викликаючи зустрічну активність студентів, ініціюючи їх пізнавальний інтерес. Це стимулює гнучкість комунікативних відносин між учасниками процесу спілкування. Практика пока-зує, що в процесі роботи над творчими проектами, створюється сприятливе культурно-освітнє сере-довище, де збагачується творчий досвід, форму-ються навички міжкультурної комунікації. Реалізація цього проекту відбувається у різ-них форматах: це і майстер-класи, методичні уро-ки, творчі зустрічі з видатними музикантами. Так, 25 жовтня 2019 р. відбувся методичний урок білоруського композитора та гітариста Ігоря Шошина у рамках Всеукраїнського освітньо-мистецького проекту «Guitar corporation» на базі нашого навчального закладу. Ігор Шошин – викла-дач Білоруського державного університету куль-тури і мистецтв, артист Гомельської обласної фі-лармонії, художній керівник міжнародних фести-валів та конкурсів «Ренесанс гітари», «Сім нот – шість струн», «Шлягер на гітарі», «Новий акорд», музичний редактор журналу «Беларуская гітара», автор більш ніж 30 збірників нот. Мета зустрічі – знайомство з особливим методом читання нот для гітаристів, який допомагає краще засвоїти вміння читати ноти. Для розробки методу він дос-ліджував чеський досвід гітарних шкіл. Також ви-вчали особливості імпровізації на гітарі. 22 листопада 2019 р. відбувся майстер-клас американського диригента Уинстона Вогеля зі студентами кафедри музичного мистецтва. На цій зустрічі студенти отримали цікаву інформацію про формування мануальної техніки оркестрового диригента. Маестро продемонстрував власну ме-тодику навчання диригуванню, поділився цікави-ми прикладами з власного творчого досвіду.  У. Вогель запросив студентів відвідати кон-церт камерного оркестру Миколаївської обласної філармонії «Ars Nova», який під його керівницт-вом виконав концертну програму. Звучали «Ave Maria» Дж. Качинні, Сюїта «Коханий» (Rakastala) op.14 Я. Сібеліуса, Арія Лауреати з опери «Джанні Скіккі» Дж. Пучинні, Серенада №6 D-dur «Serenata notturna» В. А. Моцарта. Студенти на практиці пе-ресвідчилися у високому покликанні диригентсь-кої діяльності. Обмін досвідом, проведення творчих зустрі-чей та майстер-класів від митців світового рівня завжди були в пріоритеті Миколаївської філії 
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Олександр ІВАНОВ, Валентина ІВАНОВА Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності КНУКіМ. Пам’ятною для студентів і викладачів стала творча зустріч з відомим співаком, лауреа-том міжнародних та всеукраїнських конкурсів Максимом Лозовим (баритон) «Два кольори мого життя». На цій зустрічі пролунали відомі арії з опер зарубіжної класики, українські романси. Ма-ксим Лозовий розповів студентам про Міжнарод-ний конкурс виконавців класичної музики і ака-демічного вокалу «Open International Auditions», що відбувся в Італії, закликав студентів до напру-женої роботи над музичним вдосконаленням, побажав успіхів і натхнення.  Отже, в основу творчих проектів, що реалізу-ються у ВНЗ, закладена ідея залучення студентів до світових культурних і мистецьких цінностей з метою формування крос-культурної компетент-ності.  Але, не зважаючи на важливість проблеми діалогу культур, підготовка студентів до міжна-родної крос-культурної комунікації поки що зо-всім не передбачена навчальними планами ВНЗ України, не забезпечена підручниками, посібни-ками, методичними матеріалами. Є нагальна необхідність ввести у навчальні плани ВНЗ культури і мистецтв дисципліну «Діалог культур» з такими розділами «Культура і традиції Польщі» (Угорщини, Чехії, Германії і далі за визначеним переліком). Робочі програми з іноземної мови доцільно наситити культурологічними компонентами, які б характеризували соціокультурне середовище певної країни, її культуру і національні традиції.  Потребує осучаснення навчальний матеріал з курсів «Історії мистецтв», «Історія музики». Ба-жано, не порушуючи історично-часової періоди-зації, більше висвітлювати сучасні тенденції роз-витку культури і мистецтв у певній країні.  До оволодіння навичками крос-культурної комунікації треба задіяти освітні можливості всіх гуманітарних курсів, а також навчальні зв’язки на міждисциплінарному рівні. 

Для отримання студентами системати-зованої і достовірної інформації про зарубіжні країни треба створити спеціальний освітній пор-тал у мережі Інтернет, видавати путівники і дові-дники. Потребують підтримки спроби педагогів-новаторів проваджувати креативні форми прове-дення навчальної роботи: відео уроки, презента-ції, творчі зустрічі, тематичні конференції тощо. Таким чином, поєднання традиційних і не традиційних методів роботи з підвищення крос-культурної компетенції студентів допоможуть підготувати таких фахівців, що мають ґрунтовну культурологічну підготовку, обізнані з духовни-ми цінностями різних народів і підготовлені бра-ти участь у діалозі культур. 
Висновки і перспективи дослідження. Крос-культурна компетентність є інтерактивним комплексом знань і умінь, які забезпечують здат-ність до успішної діяльності і є синтезом певних знань, умінь, цінностей, комунікацій щодо міжку-льтурної взаємодії. Діалог культур є процесом взаємодії, взаємо-збагачення і взаємопроникнення духовних над-бань різних народів.  Успішна діяльність у галузі міжкультурної взаємодії залежить від якості теоретичної в прак-тичної підготовки фахівців сфери культури і мис-тецтва з питань крос-культурної комунікації.  Основні крос-культурні компетенції фахівця культури і мистецтв мають бути сформовані за час навчання у ВНЗ, що потребує внесення відпо-відних змін у навчальних плани ВНЗ, робочих програмах та змісті навчальних дисциплін для оволодіння студентами крос-культурною компе-тентністю. Темою подальших досліджень може бути проблема збереження ідентичності національних культур у глобалізованому мультикультурному світі.  
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Александр Иванов, Валентина Иванова. Кросс-культурная коммуникация в контексте худо-
жественной деятельности 

В статье рассмотрены вопросы кросс-культурной коммуникации, кросс-культурной компетентно-
сти, кросс-культурной компетенции с позиций единства и различия этих понятий. Обобщенные выводы 
ученых, кросс-культурная компетентность является синтезом знаний, умений, ценностей, обеспечи-
вающих способность к успешной межкультурного взаимодействия. Определены основные кросс-
культурные компетенции специалиста культуры и искусств, которые должны быть сформированы за 
время обучения в Вузе. Внесены предложения по содержанию учебных программ вузов для овладения 
студентами кросс-культурной компетентности. Приведены примеры кросс-культурных контактов 
Николаевского филиала КНУКиИ. 

Ключевые  слова :  кросс-культурная коммуникация; кросс-культурная компетентность; кросс-
культурная компетенция; диалог культур; межкультурное взаимодействие; духовное достояние. 

 
Оlexandr Ivanov, Valentyna Ivanova. Cross-cultural communication in the context of artistic  

activity 
Ukraine, as an independent state, seeks to integrate into the world economic, political, scientific and educa-

tional space. Issues of cross-cultural communication, cross-cultural competence from the standpoint of unity and 
difference of these concepts became relevant. Scientists have found that cross-cultural competence is an interac-
tive set of knowledge and skills that provide the ability to succeed and is a synthesis of certain knowledge, skills, 
values, communications in intercultural interaction. 

Studies have confirmed that dialogue between cultures is a process of interaction, mutual enrichment and 
interpenetration of the spiritual heritage of different peoples. Ability to overcome language barriers, knowledge 
of cultural etiquette, traditions, customs of the people, spiritual values, peculiarities of mentality form a cross-
cultural competence, the main feature of which is the ability to see and accept common, interesting and valuable 
in the cultures of other countries. An important component of cross-cultural competence is awareness and toler-
ance of issues of conflict of cultures, and of possible contradictions between their representatives. 
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Олександр ІВАНОВ, Валентина ІВАНОВА Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності 
Successful activities in the field of inter-state cultural contacts depend to a great extent on the quality of theo-

retical and practical training of specialists in the field of culture and art in cross-cultural communication. 
The article defines the basic cross-cultural competencies of the specialist of culture and arts, which should be 

formed during studying at the university. Suggestions for the content of academic disciplines for students to ac-
quire knowledge and skills in cross-cultural communication. 

The role, place and importance of cross-cultural communication in interstate relations are described. 
Increasing students' cross-cultural competence will help prepare professionals with a thorough cultural back-

ground, aware of the spiritual values of different nations, and prepared to engage in a cultural dialogue. 
Keywords :  cross-cultural communication; cross-cultural competence; dialogue of cultures; intercultural 

interaction; spiritual heritage. 
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Постановка проблеми. В системах дошкіль-ної освіти велика увага приділяється підвищенню рівня та якості дошкільної освіти і підготовки ді-тей до школи як найважливішого чинника їх по-дальшого освітнього шляху аж до безперервної освіти «навчання впродовж усього життя». Актуа-льність та доцільність дослідження проблем під-готовки фахівців дошкільної освіти як у теоретич-ному, методологічному, так і в історичному плані засвідчують сьогодні праці багатьох науковців. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Компаративні дослідження з педагогічної освіти проводили вітчизняні та зарубіжні вчені. Розкри-ли основні тенденції розвитку педагогічної осві-ти в країнах західної Європи: Н. Авшенюк, Н. Бі-дюк, М. Гагарін, А. Пискунов, Л. Пуховська, А. Сбруєва, С. Сисоєва, А. Соколова, В. Третько. Питання особливостей підготовки фахівців до-шкільної освіти в окремих країнах Європейського Союзу вивчають вітчизняні дослідники: Н. Козак, Н. Мельник та ін.  
Постановка завдання. Метою статті є аналіз курсів та програм професійного розвитку фахів-ців дошкільної освіти в університетах Сполучено-

го Королівства Великої Британії та Північної Ір-ландії. 
Виклад основного матеріалу. Університети Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії пропонують неперервний про-фесійний розвиток (CPD). Наведемо приклади. Неперервний професійний розвиток у формі не-повних заочних курсів та неповних програм, які були розроблені для задоволення потреб у на-вчанні професіоналів на всіх робочих рівнях, про-понує Вулвергемптонський університет. Навча-льні курси з професійного розвитку, які пропонує названий університет, корисні для працівників підтримки освіти, координаторів CPD, вчителів. Зокрема, в університеті розроблено курс «Дослід-ження дитинства та сім’ї / освіта та інклюзія», який сприяє розвитку знань, навичок, необхідних для роботи з дітьми, їхніми сім’ями та служб, які їх підтримують. Особливістю курсу є те, що коле-ктив професійного розвитку складають особи різних професій: освіта, соціальна робота, робота з молоддю. Всі вони беруть активну участь у дос-лідженнях (Innovative CPD for Primary Schools and Early Years Settings, 2019). 
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АНАЛІЗ КУРСІВ ТА ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ СПОЛУЧЕНОГО 

КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ 
Метою статті є аналіз курсів та програм професійного розвитку фахівців дошкільної освіти в уні-

верситетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. 
Підвищення рівня дошкільної освіти учителя у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північ-

ної Ірландії представлено мережею університетів, які пропонують різні програми професійного розвит-
ку фахівців з дошкільної освіти. Наведено приклади неперервного професійного розвитку у формі курсів 
та програм, які були розроблені для задоволення потреб у навчанні професіоналів на всіх робочих рівнях 
університетів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Вулвергемптонський 
університет, Мідлсекський університет).  

Вчитель у процесі опанування курсом «Дослідження дитинства та сім’ї / освіта та інклюзія» набу-
ває необхідних знань, умінь та навичок, підвищує свій професійний рівень, більш якісно виконує професій-
ні обов’язки на робочому місці вчителя (Вулвергемптонський університет).  

Вчителі у процесі вивчення курсу професійного розвитку для початкової та дошкільної освіти Мідл-
секського університету опановують всебічний підхід до вивчення англійської мови, математики та 
інформаційних технологій, що він може використовуватися на робочому місці вчителя у початковій 
школі та дитячому садку відповідно до навчальних програм.  

У процесі професійного розвитку фахівців дошкільної освіти використовуються різноманітні фор-
ми і методи навчання. 

Ключові  слова :  курси та програми, професійний розвиток, фахівці дошкільної освіти, університе-
ти, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 
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Розглянемо програми предметів різних робо-чих рівнів, зокрема програми предметів курсу «Дослідження дитинства та сім’ї / освіта та ін- клюзія» Вулвергемптонського університету, які пропонують професійний розвиток фахівців до-шкільної освіти (табл. 1).  
Вікторія ІВАНОВА · Аналіз курсів та програм професійного розвитку фахівців  дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  

Таблиця 1. – Програми предметів курсу «Дослідження дитинства та сім’ї / освіта та інклюзія» Вулверге-
мптонського університету Рівень модуля Назва предмета Короткий зміст предмета 4 рівень професій-ного роз-витку 

Захист дитини Предмет «Захист дитини» знайомить учителів із дискусіями щодо захисту дітей, молоді та вразливих дорослих; заохочує засвоїти матеріал щодо інфо-рмування практики охорони дитини з засобами масової інформації, політи-кою та законодавством; висвітлює роль та обов’язки професіоналів щодо захисту дітей, молоді та вразливих дорослих Розвиток дитини Предмет «Розвиток дитини» поглибить знання вчителя про розуміння роз-витку дитини (фізичного, соціального та емоційного) від народження до 8 років. Увага буде приділена питанню ролі сім’ї та суспільного оточення в розвитку дитини Роль гри в дитинстві Названий предмет надасть можливість учителеві оцінити роль гри в дитин-стві, а також вивчити історичні та сучасні теорії і концепції, що стосуються ролі гри у дитинстві Рефлексивна  практика Цей предмет зосереджений на рефлексивній оцінці знань та практики вчи-теля, а також спрямований на розуміння зв’язків між розвитком професій-них навичок учителя, та сучасними дослідженнями його теоретичних знань та практики Створення умов для дітей до трьох років Названий предмет зосереджений на розробці відповідних умов середовища для цілісного розвитку дітей до трирічного віку. Предмет розглядає сучасне мислення щодо цілісного розвитку дитини до 3 років. Така постановка пи-тання сприятиме формуванню погляду на дитину як на здатну та компетен-тну, якій потрібно розвивати сприятливі контексти Професійні навички в дошкільному віці Предмет «Професійні навички в дошкільному віці» спрямований на підви-щення теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для розвитку роботи вчителя з маленькими дітьми. Предмет зосереджений на стандартах, ролі та обов’язках учителя, які необхідні для створення сприят-ливих умов середовища в перші роки життя малюка Підтримка якості (робота з неблагопо-лучними сім’ями) Предмет зосереджений на аналізі потреб дітей, які перебувають у неблаго-получному стані та їхньої сім’ї, на ролі сімейної підтримки; на роботі з сім’я-ми, що справляються з недоліками Підтримка якості (навички наставниц-тва) Предмет «Навички наставництва» зосереджується на наставницьких стосу-нках та розвитку усвідомлення ролі наставника Освіта та соціальна справедливість Шляхом дослідження сприйняття справедливості вчителі встановлюють зв’язки між освітою та соціальною справедливістю; встановлюють дифере-нційні темпи досягнення, орієнтуючись на соціальний і культурний капітал та пов’язані з цим компетенції та ідеї Освіта в Європі Зроблено огляд освітніх систем та підтримуючих ідеологій, що існують в ключових країнах ЄС. Цей предмет забезпечує основу для дискусій, що до-зволяють порівнювати різні підходи до освіти в країнах, що розглядаються Популяризація ін-клюзивної практики Цей предмет зосереджується на просуванні інклюзивної практики тих, що мають фізичні й ментальні порушення в сучасній освіті школами, установа-ми, практикуючими педагогами Аутизм: теми та пер-спективи Вивчаючи предмет, вчителі зможуть краще зрозуміти різноманітність пору-шень в аутистичному спектрі в розладі нервової системи. Вони зможуть розвивати теоретичне розуміння як аутизму, так і цінностей та принципів Інклюзивної практики фізичних і ментальних порушень в межах різнома-нітних умов Вступ до інваліднос-ті, її різноманітності та інклюзії В цьому предметі представлено огляд ключових понять щодо інвалідності та інклюзії, що корисно для вчителів, асистентів, адміністраторів та інших осіб, які беруть участь у навчанні дітей з фізичними та ментальними пору-шеннями 



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

Вікторія ІВАНОВА · Аналіз курсів та програм професійного розвитку фахівців  дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  
Закінчення табл. 1 Рівень модуля Назва предмета Короткий зміст предмета  Підтримка якості (раннє читання за грамотою) Предмет досліджує розвиток мови та грамотності у дітей від народження до 8 років, включаючи навички раннього читання та фоніки (емоційності, вразливості). Вчителі усвідомлюють шляхи розвитку інклюзивних практик для дітей, які відчувають труднощі із спілкуванням, мовою та грамотністю Підтримка якості (схематичне навчан-ня та математичний розвиток) 

Названий предмет інтегрує дослідження моделей розуміння дітьми матема-тики та науки з такими аспектами когнітивного зростання як пам’ять, схе-ма, диспозиція (розпорядження керівника), риштування (підтримування чого-небудь) Підтримка якості (оцінка та плануван-ня) Предмет допоможе вчителеві вивчити підходи до планування та оцінки, а також отримати розуміння проблем, з якими стикаються практикуючі при плануванні та оцінці 5 та 6 рі-вень про-фесійного розвитку 
Провідна якість Предмет спрямований на підвищення теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для розвитку лідерства вчителя щодо підтрим-ки сприятливих умов для розвитку дітей молодшого віку; на розвиток ком-петентності та впевненості вчителя як практикуючих рефлексій, а також можливостей для підвищення навичок спілкування та ефективної роботи у складі команди   Оцінювання на-вчальних програм Навчальний предмет сприятиме збільшенню знань учителя про етап ран-нього віку дітей у віці до 5 років, про основний національний навчальний план у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, оці-нить ключові теорії та дослідження рамок навчальних програм, а також педагогічні підходи до навчальних програм та їхній вплив на розробку на-вчальної програми   Вчитель раннього віку на практиці Цей предмет спрямований на підвищення рівня теоретичних знань та прак-тичних умінь і навичок, необхідних для підвищення рівня професійної ро-боти вчителя з маленькими дітьми та їхніми сім’ями. Предмет містить та-кож питання про створення здорового середовища   Здоров’я в перші ро-ки життя Навчальний предмет зосереджує питання про важливість створення здоро-вого середовища в процесі виховання, навчання та догляду за дітьми   Політика і практика навчання та викла-дання Зміст цього навчального предмета фокусується на політиці та практиці в галузі сучасного навчання, викладання й оцінювання. Модуль включає й зміст про можливості для обговорення питань педагогічної практики в су-часній освіті   Розуміння навчаль-ної програми Навчальний предмет «Розуміння навчальної програми» вивчає природу шкільних навчальних програм, а також досліджує шляхи впливу освітніх та політичних ідеологій на концепцію навчальної програми та практики за-нять у класі. Мета предмета – дослідити, як освітні та політичні ідеології впливають на педагогіку, природу знань та оцінку   Підтримка малень-ких дітей з різними спеціальними освіт-німи потребами 

Навчальний предмет розв’язує сучасні контекстуальні питання, політику та практику підтримки маленьких дітей з різними спеціальними освітніми пот-ребами та обмеженнями в процесі виховання та навчання малюків. Модуль дає можливість учителеві оволодіти концепцією раннього втручання, питан-нями партнерства з батьками; ознайомитися з проблемами, пов’язаними з практикою роботи на різних посадах та з’ясувати роль існуючої навчальної програми EYFS у здійсненні інклюзивної практики догляду за дітьми   Педагогіка для ін-клюзії У предметі «Педагогіка для інклюзії» зосереджені конкретні питання ви-кладання та навчання дітей зі складними потребами у розвитку та навчан-ні. Модуль пропонує поняття «різниця» та пов’язані з ним теоретичні диле-ми в освітньому контексті, а також критичний аналіз кола перспектив, що лежать в основі цього поняття   Освіта в складних контекстах Названий предмет ознайомить учителя з проблемами навчання і викладан-ня в складних умовах. Особлива увага у модулі приділяється «складним» та «ефективним» міським школам, а також стратегіям, що сприяють підвищен-ню рівня навчальних досягнень у різних контекстах. Пропонується проана-лізувати роль учнів, учителів та інших зацікавлених сторін у розвитку про-блеми виховання, навчання і викладання в складних умовах, а також вплив зовнішніх факторів – навколишнє середовище, бідність 
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Вікторія ІВАНОВА · Аналіз курсів та програм професійного розвитку фахівців  дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  При опануванні модулем 4 рівня вчителям пропонуються предмети: захист дитини, розвиток дитини, роль гри в дитинстві, підтримка якості, здоров’я в перші роки життя, педагогіка для ін-клюзій та ін. Предмети спрямовані на: засвоєння вчителем матеріалу щодо охорони дитини зако-нодавством, ЗМІ; поглиблення знань учителя про розвиток дитини, про роль гри в розвитку дити-ни; сучасні дослідження теоретичних знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення рівня про-фесійного розвитку фахівця дошкільної освіти, а також – дослідження сприйняття справедливості та пов’язані з цим ідеї та концепції; підтримці яко-сті роботи з сім’ями та наставницьких стосунках, а також – розуміння розвитку мови та математики; інклюзивній практиці, аутизмі тих малюків, що мають фізичні, ментальні порушення та порушен-ня в аутистичному спектрі.  При опануванні модулями 5 і 6 рівнів профе-сійного розвитку вчителям пропонуються пред-мети: провідна якість, оцінювання навчальних програм, вчителі раннього віку на практиці, розу-міння навчальної програми, підтримка маленьких дітей з освітніми потребами та ін. Навчальні пред-мети модулі 5 і 6 рівнів професійного розвитку спрямовані на оволодіння вчителями проблем: підвищення теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для розвитку лідерст-ва вчителя та ефективної роботи у складі коман-ди; збільшення знань учителя про ранній вік ди-

тини (до 5 років), про основний Національний навчальний план; важливість створення здорово-го середовища в процесі навчання та догляду за малятами; обговорення питань педагогічної прак-тики в сучасній освіті; дослідження педагогічних підходів до навчальних програм, а також впливу ідеологій (освітніх і політичних) на педагогіку та природу знань; підтримка дітей з освітніми потре-бами і обмеженнями в процесі їх виховання та на-вчання (Childhood and Family/Education and Inclus-ion Studies CPD, 2019).  Як видно із зазначеного, вчитель у процесі опанування курсом «дослідження дитинства та сім’ї / освіта та інклюзія» набуде необхідних знань, умінь та навичок, підвищить свій професій-ний рівень, більш якісно буде виконувати профе-сійні обов’язки на робочому місці вчителя.  
Мідлсекський університет на відділі освіти пропонує програму професійного розвитку для початкової та дошкільної освіти. Розглянемо програми різних предметів (різних тем) курсу професійного розвитку для початкової та дошкільної освіти, що представлено в табл. 2. Як бачимо з таблиці, для роботи над пріорите-тними напрямами навчання програми для дітей-дошкільнят і початківців керівники сесій викорис-товують такий зміст курсів: наукові дослідження в теорії навчання; застосування інноваційної прак-тики; знання останніх директивних матеріалів. 

Таблиця 2. – Зміст програм тем предметів курсу професійного розвитку для початкової та дошкільної 
освіти Мідлсекського університету Предмет Тема предмету Короткий зміст теми предмету Англійська мова Сила картинок Вивчаючи тему «Сила картинок», вчителі переконуються в тому, яку важ-ливу роль у читанні, розвитку візуальної грамотності, драми та в роботі за навчальною програмою від ясел до 6 року відіграють сучасні дитячі книж-ки з малюнками, які часто виділяють план експериментальної роботи з розповіді. Учитель, використовуючи ряд книжок з малюнками, вчиться де-монструвати їхню силу, творче підходячи до характеристики малюнка кни-ги, посилаючись на візуальні, перформативні мистецтва та ЗМІ. Учитель вчиться, використовуючи картинки, спрямовувати дітей на дослідження складних тем, сприймання різних точок зору та насолоджуватися взаємо-дію слова й малюнка Сила поезії Цей курс сприяє розвитку навичок грамотності вчителів та дітей від ран-ньої фонетики до обдарованості; передбачає знайомство з різними поетич-ним підходами та розширення знань учителів. Вивчаючи тему «Сила пое-зії», учасники курсу професійного розвитку навчаться: розвивати навички слухання, читання, письма, візуалізації у дітей; моделювати підходи щодо читання, складання віршів (від цілого класу до групових, парних та віршів окремих осіб), оцінювання Сила розмови У процесі курсу відведено місце для організації (урочистої промови), зважу-ючи на важливість у підтримці досягнень дітей у читанні. Курс включає практичні заняття, стратегії викладання та навчання для говоріння і слу-хання, включаючи низку заходів: розмова для письма; книжкова бесіда; дослідницька бесіда; розмова вчителя, радіологічний підхід до викладання та навчання 
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Продовження табл. 2 Предмет Тема предмету Короткий зміст теми предмету Математика Створення цифр реальними підхо-дами При опануванні представленого матеріалу вчителі вчаться оптимізувати підтримку дітей у розробці їхніх ідеї про кількість, використовуючи прак-тичні, мультисенсорні заходи. Відповідаючи на запитання типу «що таке число?», учасники курсу професійного розвитку поглиблюють свої предме-тні знання та пропонують ідеї, які будуть апробувати у своїх класах. Сесія ґрунтується на дослідженні розвитку сенсу чисел у дітей. Опора на підраху-нок для обчислення та дослідження сенсу чисел робиться через знання вар-тості, оцінки і та можливість суцільного підбору Мультисенсорні підходи до викла-дання та вивчення математики 

Названий навчальний курс допоможе вчителям планувати уроки, в яких підкреслюється важливість певних елементів (чотирьох уявлень, дії, струк-тури), які слугують для поглиблення розуміння математики, щоб досягти більш ефективного досвіду навчання дітей. У результаті опанування цього курсу вчителі зрозуміють обґрунтування мультисенсорного підходу до ви-вчення математики та ключових цілей національної навчальної програми з математики. Здійснюючи практичну діяльність, відвідувачі курсів поглиб-лять концептуальне розуміння та забезпечать міцні основи математики, щоб бути впевненими у використанні мультисенсорного підходу до ви-вчення математики, що створює інклюзивну та складну аудиторію для будь-якого віку та здібностей Підтримка дітей математично мір-кувати Основоположним для занять математикою є обґрунтування за допомогою різноманітних практичних заходів розвитку математичних міркувань щодо розв’язання проблем набуття математичних навичок та способів їх вияв-лення у дітей. В результаті проведення такої роботи: 
− розвивається розуміння того, що математичне обґрунтування відповідає ключовим цілям програми вивчення математики для KS1 та KS2; 
− розробляються стратегії, які оптимізують прогресування навичок матема-тичного міркування; з’являється можливість апробувати ідеї, які можна використати на занятті Інформаційні технології Творче викорис-тання інтерактив-ної дошки у на-вчальній програмі 

Метою курсу є застосування знань з обчислювальної техніки з метою вико-ристання технологій при викладання всіх предметів національної навчаль-ної програми для формування творчого світогляду. Хоча на ключовому ета-пі 1 заборонено використовувати ІТ, учні навчатимуться певним діям вико-ристання ІТ. На ключовому етапі 2 вже існує законодавча вимога до вико-ристання учнями ІТ для допомоги у їхніх дослідженнях. В результаті такого навчання учитель буде: 
− здійснювати програмне забезпечення для покращення викладання та на-вчання; 
− використовувати інтерактивні дошки для підтримки творчого викладання та навчання згідно навчальної програми   Розвиток  m-learning (мобільного на-вчання): викорис-тання iPad / план-шетів для навчан-ня 

У програмі представлені обчислювальні інструменти та програми для на-вчання, які швидко змінюються. Продуктивними та ефективними засобами навчання стали ігри. Щодо мобільного навчання, то згідно навчальної про-грами, будь-які нові розробки працюватимуть на багатьох пристроях – від настільних ПК до смартфонів. Підключення до інтернету зараз прийняте як належне у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Після набування знань і вмінь, запропонованих програмою, учитель зможе: 
− розглядати розробки мобільних технологій; 
− досліджувати та оцінювати наявні програми; 
− розглядати способи використання планшетних пристроїв у процесі навчан-ня згідно навчальної програми   Прогресування комп’ютерного програмування від фундаментально-го етапу до ключо-вого етапу 2 

У програмі розглядається інформатика як основа обчислювальної техніки, де учнів навчають принципам інформації та обчислення, роботі цифрових систем, а також використанню цих знань для програмування. Метою на-вчання учнів є обчислювальні програми навчання DfES, оснащені інформа-ційними технологіями для створення програм та систем різноманітного змісту. У результаті вивчення цього курсу учень зможе: 
− розвивати знання щодо вивчення комп'ютерного програмування; 
− вивчати прогрес комп’ютерного програмування від фундаментального ета-пу до ключового етапу 2; 
− досліджувати низку програм програмування на занятті 
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Закінчення табл. 2 Предмет Тема предмету Короткий зміст теми предмету   Використання програмування в технології для вдосконалення дизайнерських та технологічних проектів 

Програма курсу призначена для розвитку знань учителя дошкільної освіти з предметів обчислень та технологій, необхідних для викладання нового аспекту програми та технології навчання KS2 (2014); вона сприяє «застосуванню обчислень для програмування, моніторингу та контролю своїх продуктів». У результаті опанування матеріалом цього курсу вчитель зможе: 
− дослідити апаратне та програмне забезпечення, яке можна використовува-ти для того, щоб діти могли програмувати та контролювати свої досліджен-ня; 
− вивчити низку ідей, проектів та провести педагогічне заняття на уроках для підтримки викладання навчальної програми з дизайну та використання технологій Фасилітатори сесій з предметів, які вони ви-кладають, мають великий досвід роботи. Ключо-вими особливостями роботи в університеті і тих учителів, які хочуть вдосконалювати свій профе-сійний розвиток, є: прихильність до творчості, інклюзивності та крос-курсу Innovative CPD for Primary Schools and Early Years Settings, 2019). Проаналізуємо програми різних предметів (різних тем) курсу професійного розвитку для початкової та дошкільної освіти Мідлсекського університету. Зміст курсу професійного розвитку для поча-ткової та дошкільної освіти Мідлсекського уні-верситету представлено предметами, визначено теми предметів і подано короткий зміст тем пре-дметів. Дамо коротку характеристику предмету «Англійська мова». Предмет представлений трьо-ма темами: сила картинок, сила поезії та сила розмови. Опановуючи тему «Сила картинок» пре-дмету «Англійська мова», вчитель, використову-ючи картинки, вчіться спрямовувати дітей на дослідження складних тем, вчіться демонструва-ти їхню силу, творчо підходячи до характеристи-ки малюнка книги. Сам учитель переконується у ролі картинок дитячих книжок в роботі за навча-льною програмою від ясел до 6 року життя дити-ни. Вивчаючи тему «Сила поезії», учасники курсу професійного розвитку навчаються: розвивати у дітей навички грамотності дітей, навички слу-хання, читання, письма, візуалізації; моделювати підходи до читання, складання віршів та їх оці-нювання. Розглядаючи тему «Сила розмови» пре-дмету «Англійська мова» курсу професійного роз-витку для початкової та дошкільної освіти на практичних заняттях, учитель вчиться урочистої промови (орації), розмові, характерної для вчите-ля, діалогічному підходу в процесі навчання, стратегій викладання та навчання для говоріння: розмова для письма; книжкова бесіда; дослідни-цька бесіда тощо. Отже, вчитель у процесі на-вчання опановує всебічний підхід до вивчення англійської мови, використовуючи силу малюн-

ка, силу поезії та розмови. В результаті, безумов-но, підвищиться його професійний рівень.  Для вивчення предмету «Математика», про-грама пропонує три теми. Розглянемо їх. При опа-нуванні теми «Створення цифр реальними» учас-ники курсу професійного розвитку вчаться опти-мізувати підтримку дітей у розробці їхніх ідей про кількість, в організації досліджень щодо роз-витку сенсу числа у дітей. До того ж, учителі пог-либлюють свої знання та пропонують ідеї, які вони будуть випробовувати у своїх класах. Вивча-ючи тему «Мультисенсорні підходи до викладан-ня та вивчення математики», вчителі поглиблять розуміння математики, щоб досягти більш ефек-тивного досвіду навчання дітей. До того ж, слухачі курсів опонують обґрунтування мультисенсорно-го підходу до вивчення математики та цілі Націо-нальної навчальної програми з математики. В ре-зультаті проведення практичних занять з теми «Підтримка дітей математично міркувати» розви-вається вміння математичного обґрунтування відповідності цілям програми вивчення матема-тики для KS1 та KS2; розробляються стратегії, що оптимізують навички математичного міркування.  У процесі вивчення предмету «Інформаційні технології» програма пропонує чотири теми: тво-рче використання інтерактивної дошки у навча-льній програмі з предмета; розвиток m-learning (мобільного навчання): Використання iPad / планшетів для навчання; прогресування комп’ю-терного програмування від фундаментального етапу до ключового етапу 2; використання про-грамування в технології для вдосконалення ди-зайнерських та технологічних проектів.  У результаті вивчення такого матеріалу учи-тель буде: здійснювати програмне забезпечення, використовувати інтерактивні дошки для покра-щення викладання і навчання; досліджувати та оцінювати наявні програми, розробки мобільних технологій, розглядати способи використання планшетних пристроїв у процесі навчання; вико-ристовувати програмне забезпечення для того, 
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Вікторія ІВАНОВА · Аналіз курсів та програм професійного розвитку фахівців  дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  щоб діти могли програмувати та контролювати свої досягнення. У результаті вивчення цього курсу учень зможе: розвивати знання щодо вивчення комп’ю-терного програмування; досліджувати низку про-грам програмування на уроці (Innovative CPD for Primary Schools and Early Years Settings, 2019). Зазначене дає можливість зробити висновки, що вчителі у процесі вивчення курсу професійно-го розвитку для початкової та дошкільної освіти Мідлсекського університету опановують всебіч-ний підхід до вивчення англійської мови, матема-тики та інформаційних технологій, який він може використовуватися на робочому місці вчителя у початковій школі та дитячому садку відповідно до навчальних програм.  Форми і методи професійного розвитку фахі-вців дошкільної освіти у Сполученому Королівст-ві Великої Британії та Північної Ірландії досить 

різноманітні. Вони змінювалися упродовж стано-влення цієї форми вдосконалення кваліфікації, розвиваються і сьогодні.  
Висновки і перспективи досліджень. На початку ХХІ століття звертається пристальна ува-га на професійний розвиток фахівців дошкільної освіти. Підвищення рівня учителя дошкільної освіти у Сполученому Королівстві Великої Брита-нії та Північної Ірландії представлено мережею університетів, які пропонують різні програми професійного розвитку фахівців з дошкільної освіти. Наведено приклади неперервного профе-сійного розвитку у формі курсів та програм, які були розроблені для задоволення потреб у на-вчанні професіоналів на всіх робочих рівнях уні-верситетів Сполученого Королівства Великої Бри-танії та Північної Ірландії (Вулвергемптонський університет, Мідлсекський університет). Дане дос-лідження буде продовжуватися і надалі. 
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Виктория Иванова. Анализ курсов и программ профессионального развития специалистов 
дошкольного образования в университетах Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии 

Целью статьи является анализ курсов и программ профессионального развития специалистов до-
школьного образования в университетах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии. 

Повышение уровня дошкольного образования учителя в Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии представлено сетью университетов, которые предлагают различные программы 
профессионального развития специалистов по дошкольному образованию. Приведены примеры непре-
рывного профессионального развития в форме курсов и программ, которые были разработаны для 
удовлетворения потребностей в обучении профессионалов на всех рабочих уровнях университетов Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Вулвергемптонський университет, 
Мидлсекского университет). 

Учитель в процессе освоения курсу «Исследование детства и семьи / образование и инклюзия» при-
обретает необходимых знаний, умений и навыков, повышает свой профессиональный уровень, более 
качественно выполняет профессиональные обязанности на рабочем месте учителя 
(Вулвергемптонський университет). 

Учителя в процессе изучения курса профессионального развития для начального и дошкольного об-
разования Мидлсекского университета овладевают всесторонний подход к изучению английского язы-
ка, математики и информационных технологий, он может использоваться на рабочем месте учителя 
в начальной школе и детском саду соответствии с учебными программами. 

В процессе профессионального развития специалистов дошкольного образования используются 
различные формы и методы обучения. 

Ключевые  слова :  курсы и программы, развитие, специалисты дошкольного образования, универ-
ситеты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
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Victoria Ivanova. Course analysis and professional development programs of preschool education 

in universities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
The purpose of the article is to analyze courses and programs for the professional development of pre-school 

professionals at UK and Northern Ireland universities. 
Raising Teacher Education in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is represented by a 

network of universities that offer a variety of professional development programs for early childhood education 
professionals. Examples of continuing professional development are presented in the form of courses and pro-
grams designed to meet the training needs of professionals at all levels of work at UK and Northern Ireland uni-
versities (Wolverhampton University, Middlesex University). 

The teacher in the process of mastering the course "Childhood and Family Studies / Education and Inclusion" 
acquires the necessary knowledge, skills, improves his professional level, performs better professional duties in the 
workplace of the teacher (Wolverhampton University). 

Teachers in the Middlesex University School of Primary and Pre-Primary Education take a comprehensive 
approach to learning English, maths and information technology, which can be used in elementary and kinder-
garten teachers in the curriculum. 

At the beginning of the 21st century, close attention is paid to the professional development of preschool edu-
cation professionals. Raising the level of pre-school teacher education in the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland is represented by a network of universities offering various programs for the professional devel-
opment of pre-school professionals. Examples of continuing professional development are presented in the form of 
courses and programs designed to meet the training needs of professionals at all levels of work at UK and North-
ern Ireland universities (Wolverhampton University, Middlesex University). 

Various forms and methods of teaching are used in the professional development of preschool education pro-
fessionals. 

Keywords :  courses and programs, professional development, early childhood education specialists, univer-
sities, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 
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Постановка проблеми. З огляду на зміни, що відбуваються в соціумі під впливом глобаліза-ційних процесів знижується загальна емоційність молоді, стримується духовний розвиток особис-тості [5, 124]. Це несе за собою ряд об’єктивних та суб’єктивних загроз, що руйнують світоглядні методології розуміння світу. Виходячи із такої констатації, переосмислення світоглядних орієн-тирів, звернення до духовно-моральних ціннос-тей стає прерогативою концепції національної освіти та повномірно відображається в шкільних навчальних програмах не тільки української, але й зарубіжної літератури.  Такі зміни декларують введення в шкільні програми творів, основою яких є християнський мотив, зосереджений на універсальних загально-людських цінностях. Все це вимагає від вітчизня-ної методики нових підходів до вивчення й аналі-зу художніх текстів (класичних та сучасних). Важ-ливе значення у цьому процесі має відводитися роботі над сюжетами та образами в цілому, і біб-лійними зокрема. Біблійні образи і мотиви, їх ре-цепція у творчості письменників є спробою пошу-ку універсального імперативу людського буття та взаємовідносин, представлення духовної кар-тини сучасності. Усе вище зазначене дозволяє стверджувати, що дослідження цього аспекту культури людства наразі є актуальним. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Опрацьовані матеріали, зокрема праці П. Білоуса, О. Вертія, В. Матвіїшина, Л. Мацевко-Бекерської, Б. Шалагінова. Враховані ідеї, що стосуються пи-

тань християнських цінностей, моральних якос-тей, мотивів та образів висловлені в працях поль-ських та українських дослідників В. Антофійчука, І. Бетко, Т. Вольніка, Ю. Ковбасенка, А. Козлова, А. Мартинець, З. Мітосек, В. Нямцу, Ф. Новака, М. Сініци, Л. Удовиченко, А. Чупринської дають можливість констатувати факт, що роль христи-янської філософії, як складової фонових знань, є основою до розуміння та застосування поняття християнський мотив школярами під час роботи з художнім твором на етапі підготовки до сприй-няття тексту. 
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення впливу та ролі фонових знань у розу-мінні поняття християнський мотив школярами під час роботи з художнім текстом. 
Виклад основного матеріалу. Прийнято вважати (І. Бех, О. Мелентьєв, М. Пічкур), що в шкільному середовищі завдання духовно-морального виховання учнів здійснюється, в ос-новному, через позакласну та гурткову роботу. Разом з тим, спираючись на дослідження О. Ісаєвої, Л. Мірошниченко, Л. Удовиченко та ін-ших науковців, можемо стверджувати, що важли-ву роль у становленні особистості та духовному вихованні учнів відіграють предмети гуманітар-ного циклу, зокрема предмет «Зарубіжна літера-тура». Знайомство з християнськими мотивами на уроках «Зарубіжної літератури» в 5-7 класах но-сить пропедевтичний характер і є фрагментар-ним. Глибше осмислення християнської філософії, 
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У статті представлено результати експериментальної роботи проведеної у 7 класах на прикладі 
новели О’Генрі «Дари волхвів» щодо формування моральних цінностей школярів через художній текст в 
цілому й християнський мотив зокрема. Увагу зосереджено на етапі підготовки до сприйняття тексту 
та етапі роботи з текстом. Виокремлено культурологічний, інтерпретаційний та інтермедіальний 
підходи як засоби засвоєння знань літературознавчого характеру. Опрацьовано результати проведеної 
експериментальної роботи. Складено порівняльну таблицю, у котрій подано якісну та кількісну харак-
теристику результатів. 

Ключові  слова :  християнська філософія, християнський мотив, інтертекстуальний підхід, інте-
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Мар’яна ІВАНЮК · Робота над християнськими мотивами: етап підготовки до сприйняття художнього твору (на прикладі новели О’генрі «Дари волхвів») християнських мотивів і образів відбувається на уроках літератури в старших класах. Робота над християнськими мотивами реалі-зується в кілька етапів. Як правило, розпочина-ється вона із підготовки до сприйняття худож-нього тексту. Для прикладу зупинимося на роботі з новелою О’Генрі «Дари волхвів», яка вивчається у 7 класі.  Аналіз ряду новел американського автора дав можливість виокремити структурну спіль-ність щодо своєрідності їх побудови. До їхнього числа належать: 1) інтертекстуальність як співприсутність в одному тексті двох або більше текстів (наприклад, біблійні притчі, історії у тексті новели через наявність цитат, алюзій, плагіа-ту тощо); 2) гіпертекстуальність, яка проявляється у проектуванні релігійних тисячолітніх звичаїв на життя героїв твору – наших сучасників. 3) паратекстуальність як відношення тексту до свого заголовка, післямови, епіграфа;  4) метатекстуальність як коментуюче й часто критичне посилання на свій передтекст;  5) архітекстуальність, що може усвідомлюва-тися як жанровий зв’язок текстів [1, 83].  Такі чинники дозволяють казати про наяв-ність інтертекстуальних елементів у новелах О’Генрі. З огляду на це аналіз новел, зокрема тексту «Дари волхвів», потребує звернення до інтертек-стуального аналізу. Для цього необхідно зверну-тися до фонових знань, оскільки вони дозволять повномірно зрозуміти глибокий зміст новели та відчути майстерність митця у представленні та розкритті змісту християнських мотивів. Для досягнення позитивних результатів пов-ноцінного та глибокого сприйняття художнього твору та розуміння введених у нього християнсь-ких мотивів важливою є роль попередньої підго-товки, що і зумовлює потребу розробки методи-ки даного етапу роботи з текстом. Зазвичай така робота розпочинається із етапу підготовки до сприйняття тексту.  Перед вчителем на цьому етапі поставлено завдання: «створити необхідний емоційний фон, пробудити аналітичну думку та уяву учнів, підго-тувати їх до повноцінного та глибокого сприй-няття художнього твору» [2, 119], а саме: «активізувати асоціативне мислення, <…> дати настанову на ознайомлення школярів із худож-нім твором передати учням необхідний фонд знань, що пожвавить їхній інтерес до читання тексту, активізує мислення, допоможе їм долучи-тися до процесу формування особистісного став-лення до явищ дійсності» [5, 124]. Саме від прави-

льності сформованих і поставлених завдань вчи-телем, вирішується проблема зацікавлення учнів художнім твором. Для цього вчитель формує уяв-лення учнів про письменника та історію створен-ня новели, зосередивши увагу на візуалізації (мультимедійні презентації, фрагменти навчаль-них фільмів, репродукції картин, музичний су-провід).  На цьому етапі ввести учнів у світ християн-ських мотивів може допомогти розповідь вчите-лем біблійної історії, яку знаходимо у Євангелії від Матвія (2:1-12) – Поклоніння волхвів: «Коли 
ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейськім, за днів 
царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму 
зо сходу, і питали: Де народжений Цар Юдейський? 
Бо на сході ми бачили зорю Його, і прибули покло-
нитись Йому. І, як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і 
з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвяще-
ників і книжників людських, він випитував у них, 
де має Христос народитись? Вони ж відказали 
йому: У Віфлеємі Юдейськім, бо в пророка написа-
но так: І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менший 
нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з’явиться 
Вождь, що буде Він пасти народ Мій ізраїльський. 
Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців, і докла-
дно випитував їх про час, коли з’явилась зоря. І він 
відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: Ідіть, і пильно 
розвідайтеся про Дитятко; а як знайдете, сповіс-
тіть мене, щоб і я міг піти й поклонитись Йому. 
Вони ж царя вислухали й відійшли. І ось зоря, що 
на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж при-
йшла й стала зверху, де Дитятко було. А бачивши 
зорю, вони надзвичайно зраділи. І, ввійшовши до 
дому, знайшли там Дитятко з Марією, Його маті-
р’ю. І вони впали ницьма, і вклонились Йому. І, від-
чинивши скарбниці свої, піднесли Йому свої дари: 
золото, ладан та смирну. А вві сні остережені, 
щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим 
шляхом до своєї землі» [7, 8-9]. Така робота допоможе сформувати інтерес та створити відповідний мікроклімат у класі, що послужить хорошою основою для подальшої ро-боти. Наступним етапом є робота з текстом, яка у 7 класі передбачає читання, коментар, словникову роботу, переказ, розповідь тощо.  Отже, сюжет новели О’Генрі «Дари волхвів» побудований на інтерпретації біблійної історії «Піднесення подарунків». Мова йде про Новий Заповіт і зокрема про історію народження Ісуса Христа, якому мудреці зі Сходу, приведені зіркою, принесли найдорожчі подарунки: золото, ладан і миро (смирну). Ця біблійна історія американсь-ким автором ретранслюється у сучасний йому час і отримує у тексті новий акцент. З цього при-воду А. Мартинець зазначає: «Біблійна історія 
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Мар’яна ІВАНЮК · Робота над християнськими мотивами: етап підготовки до сприйняття художнього твору (на прикладі новели О’генрі «Дари волхвів») трансформована у сучасний авторові час і яскра-во вип’ятила соціальні проблеми» [6, 205]. Аме-риканський автор представляє читачеві найбід-нішу та водночас найбагатшу сім’ю бо вона має найбільший скарб – любов.  Поруч з біблійною історією про народження Богочоловіка, О’Генрі зосереджує увагу на запові-дях божих, зокрема на найважливішій із них – заповіді Любові, бо як значиться у Біблії, нею світ стоїть. Акцент на таких інтертекстуальних елеме-нтах дозволить учням зрозуміти сутність христи-янських мотивів представлених у творі.  Передбачається, що системність використан-ня методичних прийомів у роботі з християнсь-кими мотивами забезпечить розуміння, засвоєн-ня та формування відповідних морально-етичних якостей у школярів. Для перевірки даної гіпотези щодо сприй-няття, розуміння та застосування усвідомленого наповнення поняття християнський мотив учня-ми основної школи проведено педагогічний фор-
мувальний експеримент. У даній статті розгляне-мо результати формувального експерименту проведеного з урахуванням результатів конста-тувальних зрізів у 7 класах (всього – 251 учень), котрі були розподілені на експериментальні та контрольні класи (ЕК – 127 учнів, КК – 124 учні). Навчання в експериментальних класах відбува-лося за експериментальною програмою, у конт-рольних – за традиційною методикою. У контро-льних класах робота з текстом базувалася на ін-формації, пропонованій підручником, переказі та зачитуванні окремих фрагментів новели і відпо-віді на сформовані вчителями питання.  У експериментальних класах вчителі для ро-боти використовували ширшу інформацію, яка дозволила формувати у школярів фонові знання, наприклад, для пояснення інформації, пов’язаної з біблійною історією вчитель використав наступ-ний текст: «Волхви подарували Ісусу золото як символ визнання його царем на знак земної вла-ди. Ладан – як знак Божественного походження і небесної влади і ми бачимо, як у храмах підно-ситься кадильний дим. Третій дар − миро. Факти-чно волхви пророкують смерть Ісуса. А ми знає-мо, що смерть Христа – то смерть жертовна, бо Він прийшов, щоб принести Себе в жертву за кож-ного з нас» [8]. У роботі над текстом у контрольних класах робота базувалася на читанні та переказі твору, у окремих випадках вчитель використовував слов-никову роботу.  Вчителі експериментальних класів у пояс-ненні поняття «християнський мотив» особливу увагу приділили інтермедіальному підходу. Для цього зверталися до різних видів мистецтва, зок-

рема: музики (Ф. Шуберт «Аве Марія», Й. С. Бах 
«Меса сі мінор»), кінематографу (уривок фільму 
«Дари волхвів» (2010, реж. Ліза Мулкахі), малярст-ва (Альбрехт Дюрер «Поклоніння волхвів», Лорен-
цо Монако «Поклоніння волхвів», Гвідо Рені 
«Поклоніння пастухів», скульптури (Ніколо Пізано 
«Різдво» та «Поклоніння волхвів», Мішель Ангьє 
«Різдво», Антоніо Гауді «Різдво»). Окремим елеме-нтом зацікавлення учнів на уроці слугують коля-дки, наприклад, «Небо і Земля нині торжеству-
ють», «Три славнії царі», «Шедше тріє царі (Три 
царіє со дари)» тощо). Звернення до таких елементів дозволили не тільки зрозуміти теоретичне поняття, але і глиб-ше збагнути зміст тексту американського автора, осягнути підтекстову складову новели.  Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що використання інтермедіальних елементів у роботі над християнськими мотивами, дозволило сформувати дискусію, яка у своєму результаті формує як креативне, так і критичне мислення школярів.  Як у експериментальних, так і в контрольних класах вчителі зверталися у своїй роботі до бесі-ди. Репродуктивна бесіда базувалася на питан-нях: 

1. Хто такі волхви? 
2. Які дари вони принесли Дитяті Ісусу? 
3. Що ці дари символізували?  
4. Це були дари чи подарунки? 
5. Що таке жертва і жертвоприношення?  
6. Чи завжди жертви оправдані? Для точних та конкретних відповідей на пи-тання № 1, № 4, № 5 учням було запропоновано з’ясування значення слів «волхв» / «мудрець», «дар» / «подарунок», «жертва» / «жертвопри-

ношення». Словникова робота проводилася за необхідності, учні показали високий рівень розу-міння розмежування даних понять, наводили приклади.  Для забезпечення відповідей на питання № 2, № 3 та № 6 учням вчителями експеримента-льних класів було запропоновано прочитати ури-вок з тексту: «Волхви, ті, що принесли дари немов-
ляті у яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди, над-
звичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай роби-
ти різдвяні подарунки. Бо вони були мудрі, і дари 
їхні були мудрі, не виключено, що їх можна було 
навіть замінити, якщо траплялися два однакових 
подарунки. А я розповів вам нічим не примітну 
історію про двох дурненьких дітей, які жили у во-
сьмидоларовій квартирі і зовсім немудро пожерт-
вували одне для одного найдорожчими своїми ска-
рбами. Але до відома мудреців наших днів слід ска-
зати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були 
наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари, 
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наймудріші тільки такі, як вони. Це всюди так. 
Вони і є волхви» [4]. Якщо в контрольних класах відповіді на пи-тання були простими, то у експериментальних учні приходили до висновків щодо вчинку Джима та Делли. На перший погляд можемо зробити ви-сновок про певну безглуздість, куди більше на-віть про злий жарт долі та певну іронію недоціль-ності подарунків. Тому важливою є підготовка до сприйняття новели, на що наводить думка Б. Шалагінова, який вважає, що використання міжлітературних (інтертекстових) зв’язків у літе-ратурі є необхідною методологічною складовою літературного процесу. Та, «на відміну від дорос-лого, дитина не здатна сприймати твір в плані метатексту. Вона сприймає його як первісний, остаточний і абсолютно самодостатній текст, без кількашарової історичної підкладки» [3, 13]. З огляду на це така аналітична робота вимагає вра-хування ряду важливих елементів, серед яких є апелювання твору до біблійного матеріалу, що базується на коментованому читанні та ком-
паративному зіставленні.  Евристична бесіда, проведена вчителями передбачала міркування над питаннями:  

1. Чи правильно вчинили герої, пожертвував-
ши найдорожчим заради іншого?  

2. Що Ви могли б запропонувати у якості різд-
вяного подарунку другові? 

3. Чи варто людині відмовлятися від того, що 
їй дорого заради когось? Міркування над питаннями такого характеру дали можливість учням зануритися у власний світ почуттів та мотивів поведінкового вибору і порівняти їх із тим. Що зробили герої твору, керо-вані християнською мораллю. Так, працюючи над текстом новели вчитель В. Петрик зосередила увагу на коментуванні «скарбів» молодого подружжя, навівши цитати порівнянь із тексту, котрі знову відносять школя-ра до біблійних алюзій. Прикладом цього слу-жить фрагмент прийняття рішення героїв щодо придбання подарунків. Вчитель підкреслює, що автор тексту ставить філософське питання чита-чеві: «Що більше – вісім доларів в тиждень або 
мільйон в рік? Математик або мудрець дадуть 
вам неправильну відповідь Волхви принесли доро-
гоцінні дари, але серед них не було одного» [4]. Ак-центуючи на даному фрагменті, словесник підво-дить учнів до розуміння найважливіших понять в християнській філософії – християнських моти-вів «любові» та «жертовності». Для підтверджен-ня сказаного у класі звучить звернення до 1-ого Послання св. ап. Павла до Коринтян (13:4 – 13) сказано: «Любов багато терпить, милосердствує, 
любов не заздрить, любов не підноситься, не пи-

шається, не шукає свого, не дратується, не мис-
лить зла, не радіє неправді, а втішається істи-
ною, все покриває, всьому вірить, на все сподіва-
ється, все переносить. Любов ніколи не закінчу-
ється... Тепер є ці три: віра, надія, любов; але лю-
бов з них найбільша» [7, 219-220]. Ця цитата до-зволила розпочати дискусію на тему: «Що таке 
любов?», що стало завершальним етапом роботи і своєрідною рефлексією школярів, яка дозволила кожному учневі оцінити себе у розумінні того, про що йшлося на уроці. Учні по-різному давали відповіді на це питання: 1) любов – жертовність; 2) любов – взаєморозуміння;  3) любов – прихильність. Такі відповіді школярів дозволили перекона-тися у тому, що сутність поняття християнський мотив, у даному випадку мотив «жертовності» та мотив «любові» учні зрозуміли. Опрацювавши відповіді учнів на вищевказані питання було зроблено такі висновки. Учнями експериментальних класів було показано висо-кий та достатній рівень розуміння християнсь-ких мотивів, також їм вдалося пов’язати біблійну історію та художній текст. Відповідаючи на останнє питання: «Чи завжди жертви оправда-
ні?» школярі пояснили, що жертви головних геро-їв Джима та Делли оправдані, оскільки вони від-дали найцінніше, щоб зробити приємність один одному. В такий спосіб учням вдалося виокреми-ти два християнських мотиви «любов» та «жертовність». Якісна різниця у відповідях учнів експериме-нтальних і контрольних класів на поставлені пи-тання (див. табл.) вказує на доцільність викорис-тання репродуктивної бесіди із зверненням до християнської філософії, використання інтерме-діальних та інтертекстуальних підходів при ви-вченні тексту мають позитивний вплив на фор-мування моральних цінностей школярів через художній текст вцілому та християнський мотив зокрема під час вивчення новели О’Генрі «Дари Волхвів». 

У ході аналізу отриманих результатів експе-риментальної роботи виявилося, що учні експе-риментальних класів досягли вищих показників, ніж учні контрольних класів щодо сприйняття та 

Таблиця Рівні Експериментальні класи Контрольні  класи 
Високий 39,4 % 16,8 % 
Достатній 27,9 % 22,7 % 
Середній 21,1 % 34,3 % 
Низький 11,6 % 26,2 % 
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розуміння християнських мотивів на етапі підго-товки до сприйняття художнього тексту здійсне-ного за алгоритмом: 1. Використання фонових культурологічних зв’язків. 2. Використання елементів інтермедіального та інтертекстуального підходів. 3. Словникова робота (за необхідності). 4. Прочитання уривків твору з використан-ням прийомів коментованого читання та компа-ративного зіставлення. 5. Дискусійна керована бесіда, щодо вислов-лення першого враження від прочитаного у фор-мі круглого столу. Застосувавши даний алгоритм при роботі над твором на другому етапі його вивчення, учні спиралися на знання та досвід здобуті на етапі підготовки до сприймання тексту, мали змогу 

мовчки обміркувати прочитане, що дало їм мож-ливість висловити змістовніші перші враження про новелу, а також визначити християнські мо-тиви. 
Висновки і перспективи досліджень. Вико-ристання інтермедіального та інтертекстуально-го підходів у роботі з художнім текстом, викорис-тання бесіди, фонових культурологічних зв’язків, словникова робота, коментоване читання сприяє формуванню в учнів зацікавлення твором. Робота над новелою О’Генрі «Дари Волхвів» допомогла учневі переконатися у тому, що саме любов справ-жня та жертовна виявляється індикатором істин-ного духовного збагачення людини, тобто осно-вою християнської філософії. Перспективи пода-льших досліджень полягатимуть у продовженні досліджень щодо роботи над християнськими мотивами у систематичному курсі літератури. 
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Марьяна Иванюк. Работа над христианскими мотивами: этап подготовки к восприятию худо-
жественного произведения (на примере новеллы О’Генри «Дары волхвов») 

В статье представлены результаты экспериментальной работы проведенной в 7 классах на при-
мере новеллы О’Генри «Дары волхвов» по формированию нравственных ценностей школьников посред-
ством художественного текста в целом и христианских мотивов в частности. Внимание сосредоточе-
но на этапе подготовки к восприятию текста и этапе работы с текстом. Выделены культурологиче-
ский, интерпретационный и интермедиальный подходы как средства усвоения знаний литературовед-
ческого характера. Обработаны результаты проведенной экспериментальной работы. Составлена 
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Мар’яна ІВАНЮК · Робота над християнськими мотивами: етап підготовки до сприйняття художнього твору (на прикладі новели О’генрі «Дари волхвів») 
сравнительная таблица в которой представлены качественная и количественная характеристика 
результатов. 

Ключевые  слова :  христианская философия, христианский мотив, интертекстуальный подход, 
интермедиальный подход, фоновые культурологические связи. 

 
Mariana Ivaniuk. Work on Christian Motives: The Stage of Preparing for the Perception of Fiction 

(using O’Henry’s short story “The Gifts of Magi” as the example) 
Globalization processes bring changes to our society, which carry a series of objective and subjective threats, 

destroying worldview methodologies of modern youth in understanding the world, as well as negatively affecting 
the spiritual development of the individual. In fact, this calls to revise ideological milestones and appeal to spiri-
tual and moral values, reflected in school curricula of both Ukrainian and foreign literature. Introduction of 
works based on Christian motives to school curricula requires new approaches to the study and analysis of fiction 
texts. This has motivated the necessity of research and development of educational materials to facilitate under-
standing of the integrity of a literary text containing Christian images, motives and values. 

As an example, O’Henry’s short story “The Gifts of Magi” taught in the 7th grade has been chosen. The work on 
Christian motives is implemented in several stages. The stage of preparation for the perception of an artistic text 
is the first. The focus is to get students interested in the work. The next stage involves the work with a text, that 
presupposes reading, commenting, retelling etc. The final stage is an individual reflection, which allows all stu-
dents to evaluate themselves in understanding what is being said at the lesson. Cultural, interpretative and inter-
medial approaches as means of perception and understanding of Christian motives have been singled out during 
the research. The use of conversation, cultural backgrounds, vocabulary training, commentary reading contrib-
utes to getting interested in the work, and creates a foundation for the next step. The results of a formative experi-
ment conducted in the 7 grades using O’Henry’s short story “The Gifts of Magi” as the example have been dis-
cussed. Analysis of the results obtained, qualitative difference in the answers to the questions raised given by the 
students in experimental and control grades, indicates the appropriateness of using a productive conversation 
with an appeal to Christian philosophy. Application of intermedial and intertextual approaches to the study of the 
text shows a positive impact on the formation of moral values due to the artistic text itself and Christian motive / 
image in particular. 

Keywords :  Christian philosophy, Christian motive, intertextual approach, intermedial approach, cultural 
backgrounds. 
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Сьогочасні суспільні вимогу спрямовують освіту, зокрема й університетську, на орієнтацію освітнього процесу щодо активізації особистіс-них засад професійного становлення майбутніх педагогів, набуття ними здатності в постійно змі-нюваних соціокультурних умовах знаходити ефе-ктивні способи вирішення суспільно-педа-гогічних проблем, сприяння самовдосконаленню, самореалізації і саморозвитку. Ці завдання визна-чено в Законі України «Про вищу освіту», Націо-нальній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції розвитку педаго-гічної освіти, Стандартах і рекомендаціях щодо гарантії якості вищої освіти в європейському просторі. Професійне становлення майбутніх педагогів через самотворення в умовах університетської освіти вимагає забезпечення органічного спів-буття людини та культури, усвідомлення її єдно-сті й універсальності, прагнення до її збереження і творення. Саме така місія «затвердження єднос-ті людства» через притаманне культурному прос-тору «єдність знання» завжди була властива уні-верситетській освіті, завданням якої як «школи універсального пізнання» було і залишається «зведення в одному місці багатьох людей … для збереження вільної циркуляції думки» завдяки особистому спілкуванню [4, 39]. Саме «культи-вування інтелекту», сприяння особистісному і професійному становленню було і є пріоритетом університетської освіти, зокрема й педагогічної.  Мета статті: довести актуальність проблеми професійного становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти, схарактеризува-

ти його сутність, основні етапи й особливості, зокрема етапу професійного навчання, схаракте-ризувати причини кризових станів у цей період та заходи щодо їх подолання; визначити склад-ники професійного становлення майбутніх педа-гогів, зокрема його методичну сферу, що предста-влена в дослідженні феноменом «методична ку-льтура».  Проблема професійного становлення майбу-тніх фахівців стала предметом наукових дослі-джень як зарубіжних (В. Бодров, С. Вершлов-ський, Е. Зеєр, Є. Клімов, Т. Кудрявцев, А. Маркова, А. Маслоу, К. Роджерс, Ж.-П. Сартр та ін.), так і віт-чизняних учених (І. Бех, М. Боришевський, Н. Зубалій, О. Кокун, С. Максименко, В. Орлов, В. Семиченко, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, Т. Щербан та ін.). Водночас засвідчимо, що єдино-го підходу до трактування цього феномену досі не існує. Найбільш універсальним, на нашу дум-ку, є визначення особистісного становлення, за-пропоноване Е. Зеєром, який характеризує це по-няття, як «безперервний процес цілеспрямованої прогресивної зміни особистості завдяки соціаль-них впливів і власної активності» [5, 18]. Екстра-полюючи увагу на професійний аспект цього про-цесу, науковець розглядає професійне становлен-ня особистості як її розвиток в умовах навчально-професійної та професійної діяльності, спрямова-ний на формування стійких позитивних мотивів професійної діяльності, соціально значущих і про-фесійно важливих якостей, готовності до постій-ного професійного зростання, знаходження опти-мальних прийомів і способів якісного й творчого виконання професійної діяльності відповідно до 
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ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  
В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

У статті на основі аналізу наукового фонду визначено поняття «професійне становлення майбут-
ніх педагогів», схарактеризовано стадії цього процесу, доведено взаємозв’язок і взаємозумовленість 
кожної із стадій. Розкрито особливості і значення етапу професійного навчання (професійної самоіден-
тифікації), визначено причини деструктивних кризових станів у цей період, схарактеризовано можливі 
заходи щодо їх подолання як запоруки забезпечення успішності й конкурентноздатності фахівця, його 
самореалізації і самоздійснення в майбутній професії. визначено складники професійного становлення 
майбутніх педагогів, зокрема його методичну сферу, що представлена в дослідженні феноменом 
«методична культура».  

Ключові  слова :  професійне становлення, майбутні педагоги, університетська освіта, етапи, 
складники, методична культура. 



111 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

Ірина КНЯЖЕВА Професійне становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти індивідуально-психологічних особливостей фахів-ця» [5, 18].  Розгляд професійного становлення фахівця з позиції категорій «само» дозволив Б. Невзорову визначити цей феномен як «формування профе-сійного самовизначення в певній професійній га-лузі залежно від ступеня узгодженості психологіч-них можливостей людини зі змістом і вимогами професійної діяльності, а також сформованості в особистості здатності адаптуватися до соціально-економічних умов, що змінюються у зв’язку з ула-штуванням своєї професійної кар’єри [10, 65]. Т. Алексєєвою професійне становлення потракто-ване як «психологічна категорія, що відображає процес саморозвитку людини впродовж життя, у межах якого відбувається становлення специфіч-них видів суб’єктної активності особистості на основі розвитку і структурування сукупності про-фесійно орієнтованих її характеристик, що забез-печують реалізацію функцій пізнання, спілкуван-ня та регуляції в конкретних видах діяльності і на етапах професійного шляху» [1].  Як «нову якісну зміну педагога, що дає йому можливість стати професіоналом у нових швидко-змінювальних умовах системи освіти» визначає поняття «професійне становлення педагога» Т. Кисельова [8, 19] В. Орлов, характеризуючи професійне станов-лення вчителя мистецьких дисциплін, визначає його як «складне й багатомірне явище особистос-ті, що являє собою процес виникнення в особисто-сті тих професійних якостей, яких у неї не було і які відповідають суттєвим вимогам, що висуває професія; етап розвитку професійної культури, на якому професійні якості вже сформовані, але про-фесійна діяльність не набула завершеної форми; рух і розв’язання суперечності між існуючими ре-флексивними уявленнями, способами мислення, знаннями, вміннями і навичками художньо-педагогічної діяльності та відсутністю досвіду їх реалізації на практиці» [11, 246]. Здійснений аналіз наукового фонду дозволяє визначити поняття «професійне становлення майбутнього педагога» як поетапний динамічний безперервний прогресивний процес і результат формування, розвитку, саморозвитку й самовдос-коналення особистості, що дозволяє їй відповіда-ти постійно змінюваним вимогами професійно-педагогічної діяльності та забезпечує її успішне здійснення. Досить часто процес професійного становлен-ня ототожнюють з розвитком. Щодо цього, то ми поділяємо думку О. Кокун [8, 9] про те, що розви-ток є одним із важливих, проте не єдиних склад-ників професійного становлення. Водночас проду-ктивним вважаємо пропоновані Л. Мітіною етапи 

професійного розвитку фахівця. Учена вважає, що на першій стадії людина одночасно ототожнює себе з іншими, переймає досвід колег, формує свою професійну позицію завдяки професійному спілкуванню з ними. Друга стадія – самовиражен-ня – характеризується формуванням прагнення до самореалізації, творчого здійснення професійної діяльності на основі усвідомлення на рівні пере-конання її цінності як життєвої мети й засобу осо-бистісної самореалізації [9]. Зауважимо, що ці ета-пи характеризують особистісний розвиток профе-сіонала. Філософське наповнення терміну «станов-лення» як категорії, що «відображає процес діале-ктичного переходу від одного ступеня розвитку до іншого, як момент взаємоперетворення проти-лежних, і водночас взаємопов’язаних моментів розвитку – виникнення та зникнення» [3, 870], розкриває шлях до визначення стадій (етапів), за якими відбувається цей процес.  Е. Зеєром виділені такі стадії професійного становлення особистості:  
– професійне самовизначення (припадає на старший шкільний вік);  
– професійна самоідентифікація (безпо-середнє здобуття професійної освіти);  
– розпредмечування професійної діяльності (період набуття професійного досвіду); 
– опредмечування професійної діяльності (період безпосередньої діяльності в межах обраної професії) [5].  Спорідненим до зазначеного є підхід до стаді-ювання професійного становлення, запропонова-ний Т. Кудрявцевим, який виокремлює такі стадії: виникнення і формування професійних намірів; цілеспрямованої підготовки до обраної професії; процес входження в професію; реалізації особис-тості в самостійній професійній діяльності [9].  У дослідженні Ю. Поваренкова виділяються схожі етапи професійного становлення: «загально трудове навчання й виховання (допрофесійний етап); пошук і вибір професії; професійне навчан-ня; самостійна професійна діяльність; після про-фесійний етап», водночас автором виокремлені універсальні для кожного етапу періоди, а саме: «адаптація до нової ситуації, період росту досяг-нень, період найвищих досягнень, зниження ре-зультатів або підготовка до переходу до нової ді-яльності» [12, 96-98]. Таке виділення не лише про-гресивних, а й регресивних періодів професійного становлення поділяє й А. Карпов [8].  Оригінальний підхід до визначення етапів професійного становлення фахівців, які належать до типу «людина-людина» пропонує Є. Клімов який виокремлює такі фази розгортання їхнього професійного шляху:  



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

Ірина КНЯЖЕВА Професійне становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти 
– фаза оптанта (людина виявляє інтерес до вибору професії і здійснює його),  
– адепта (власне професійна підготовка в закладах освіти), адаптанта (первинне входження в професію),  
– інтернала (досвідчений фахівець, зацікав-лений і вмотивований до якісного здійс-нення обов’язків і виконання основних професійних функцій), 
– майстерності (досвідчений фахівець, який має індивідуальних стиль діяльності та здатний якісно вирішувати професійні завдання будь-якої складності),  
– авторитету (фахівець, який визнається як «кращий серед майстрів»), 
– наставництва (фахівець не лише доскона-лий майстер-професіонал, а й учитель, який здатний передати свою майстерність іншим), що представляють собою етапи життєвого шляху професіонала [6].  Усі дослідники єдині в думці, і ми розділяємо її, про взаємозв’язок і взаємозумовленість кожної із стадій, оскільки перехід до подальшої зумов-люється перебігом попередньої. Особливий інтерес у межах започаткованого дослідження має стадія цілеспрямованої підгото-вки до обраної професії (стадія «адепта» за Є. Клімовим). Її безкризовий прогресивний пере-біг є запорукою успішності й конкурентоздатнос-ті фахівця, його самореалізації і самоздійснення в майбутній професії. У зв’язку із цим цінним для започаткованого дослідження є визначення при-чин деструктивних кризових станів у цей період. Серед них виокремлюють:  
– незадоволеність якістю професійної освіти й професійної підготовки; 
– «випробування свободою» – інший харак-тер та особливості життєдіяльності сту-дента в порівнянні зі шкільним життям; 
– необхідність поєднання учіння й виконан-ня професійних обов’язків, не завжди по-в’язаних з обраною професією, заради за-безпечення економічної незалежності [13];  
– втрачання інтересу до навчання та / або майбутньої професії;  
– утрата перспектив професійного розвитку;  
– дезінтеграція професійних настанов [5];  
– зміни в життєдіяльності й особистісних обставинах (зміна місця проживання, про-блеми зі здоров’ям, зміни в особистому житті, прояв небажаних особистісних якос-тей тощо).  Розглянемо можливі заходи щодо подолання таких кризових станів. Серед них: забезпечення контекстного характеру навчання, коли теорети-чні знання, суспільно-професійні цінності та нор-ми постають як способи, знаряддя для досягнен-ня практико зорієнтованих професійних і квазіп-рофесійних завдань; забезпечення індивідуаль-

ного супроводу особистісного і професійного зро-стання майбутнього педагога, створення індиві-дуальної освітньої траєкторії його становлення; запровадження інноваційних особистісно зорієн-тованих освітніх технологій; забезпечення свобо-ди щодо зміни або корекції вибору спеціальності, освітнього закладу, факультету, спеціалізації, вироблення альтернативних сценаріїв професій-ного становлення; зміна мотивів навчальної ді-яльності; педагогічна підтримка щодо пошуку нових форм і способів самоздійснення в учбовій, квазіпрофесійний і професійній діяльності; за-провадження тренінгів особистісного та профе-сійного зростання тощо.  І. Бех вважає, що запорукою успішного про-фесійного становлення майбутніх педагогів є фо-рмування в них ціннісного ставлення до майбут-ньої професійної діяльності, що відбувається пое-тапно: від ознайомлення з особливостями май-бутньої професії, створення чіткого й усвідомле-ного уявлення про неї, про вимоги щодо професі-оналізму фахівця – до формування ціннісних уяв-лень і складання образу «Я-професіонал» [2, 4]. Однією з важливих умов успішного професій-ного становлення майбутнього педагога в умовах університетської освіти визначається його про-фесійне самовизначення як «визначення люди-ною себе щодо вироблених у суспільстві і прийн-ятих цією людиною критеріїв професіоналізму», його сутність полягає у «співвіднесенні свого внутрішнього світу, своїх цінностей, мотивів, пот-реб, особливостей, здібностей, можливостей зі світом професійної діяльності як на рівні загаль-них уявлень, так і на рівні конкретних навичок та вмінь. У результаті цього співвіднесення відбува-ється набуття в загальному професійному полі свого особистого, персонального простору, гнуч-кого і наділеного особистісним змістом, а також формується вміння цей простір змінювати й ак-тивно будувати» [14, 109]. Серед складників професійного становлення майбутнього педагога вчені виділяють «форму-вання професійної спрямованості, компетентнос-ті, соціально значущих і професійно важливих якостей, готовність до постійного професійного зростання» [5, 30]; формування комплексу про-фесійно важливих якостей і умінь (В. Адольф, Н. Волянюк, Н. Ільіна, В. Толочек та ін.); досягнен-ня професійної майстерності і професійної ком-петентності (А. Деркач, І. Зязюн, Т. Кисельова та ін.); самоактуалізацію (О. Анісімова, Л. Кара-мушка, А. Маслоу, В. Моляко, К. Роджерс, Е. Шост-ром та ін.); професійно-педагогічну культуру (В. Бенін, В. Гриньова, І. Ісаєв, І. Колеснікова, В. Радул, І. Пальшкова та ін.). Одним із видів про-фесійно-педагогічної культури є методична 
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Ірина КНЯЖЕВА Професійне становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти (І. Артем’єва, О. Бігич, А. Карачевцева, І. Княжева, Н. Морзе, Н. Нікула, Ю. Пассов, Ю. Подповєтна та ін.).  Послуговуючись вимогою щодо культуровід-повідності освіти, коли остання позиціонується як невід’ємний складник і форма трансляції куль-тури, як культуровідповідна система і культурот-ворчий процес, спрямований на розвиток особис-тості, та зважаючи на основні постулати культу-рологічного підходу, який характеризується пріо-ритетом людської природи, передбачає застосу-вання таких загальнонаукових принципів, як діа-лектика в єдності з логікою і теорією пізнання, детермінізму (об’єктивної причинної зумовлено-сті явищ); ізоморфізму (зв’язків об’єктів, що ви-ражають тотожність їх будови), вважаємо, що загальна, педагогічна, професійно-педагогічна і методична культура утворюють єдину систему, кожний з елементів якої характеризується відно-сною автономністю, має свої особливі характери-стики, сферу зіткнення, яка й забезпечує профе-сійне становлення майбутнього педагога. Методична культура виникає в лоні педаго-гічної і виявляє себе як утворення, що єднає тео-рію і практику культури професійно-педагогічної діяльності вчителя. Таким чином, методична культура є інтегративною характеристикою за-гальної і професійно-педагогічної культури педа-гога, а в діалектиці особливого й окремого мето-дична культура функціонує як підсистема мето-

дичної культури суспільства і вид професійно-педагогічної культури. Вона характеризується сукупністю цілей, традицій, стилів, правил, взір-ців діяльності, прийнятої в суспільстві.  Сучасна гносеологія стверджує, що людське пізнання має справу не з самим по собі об’єктив-ним світом, а із світом, який заданий через конк-ретну практичну діяльність. Отже, методична культура допомагає майбутньому педагогу прив-ласнити методичний досвід, перетворити його на фактор розвитку особистості, творчого мислен-ня, сформувати систему методико-педагогічних цінностей, що кристалізується у персоніфіковану систему педагогічної діяльності. У соціальному вимірі методична культура не зводиться до опису практик, діяльності, прийо-мів, методів, методик, а представляє собою склад-ну символічну реальність, яка у функційному від-ношенні виступає механізмом їхнього розвитку. Будучи необхідним моментом педагогічної діяль-ності, педагогічного досвіду із створенням соціо-культурних умов відтворення їх методичного складника, методична культура є цілком самос-тійною реальністю [7, 170].  Подальший науковий пошук пов’язуємо з необхідністю з’ясувати особливості та значення методичної культури майбутнього педагога як необхідного складника його професійного стано-влення на етапі здобуття університетської осві-ти, схарактеризувати її онтологічні ознаки.  
Список  використаних  джерел  1. Алексєєва Т. В. Професійне становлення особистості в системі вузівської підготовки: теоретико-методологічний аналіз проблеми. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013. Випуск 4. Психологі-чні науки. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_4_18.\ 2. Бех І. Д. Становлення професіоналізму в сучасних соціальних умовах. Педагогіка толерантності. 2001. № 3–4. С. 6–9. 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Г. Бусел. Київ – Ірпінь : ВТФ Перун, 2001. С. 870. 4. Захаров И. В., Ляхович Е. С. Миссия университета в европейской культуре. М., 1994. 360 с. 5. Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебн. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Академический Проект; Фонд «Мир», 2005. 336 с.  6. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. М. : Издат. центр «Академия», 2004. 304 с. 7. Княжева І. А. Визначення поняття «методична культура викладача вищої школи». Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. 2012. Вип. 1.37., т. 1. С. 167–171. (Сер.: Педаго-гічні науки) 8. Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : Монографія. К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентст-во», 2012. 200 с. 9. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. М. : Издательский центр «Академия», 2004. 320 с. 10. Невзоров Б. П. Профессиональное становление учителя в системе многоуровневого университетского образования в регионе : аврореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.01. Кемерово, 1998. 42 с. 11. Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін : монографія. К. : Наукова думка, 2003. 262 с. 12. Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становлення человека. М. : Изд-во УРАО, 2002. 160 с. 13. Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого достоинства: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальности «Психология». М. : Издат. центр «Академия», 2003. 476 с. 14. Хаймовская Н. А., Бочарова А. Л. Социально-психологические аспекты профессионального самоопределения в совре-менном обществе. Психологическая наука и образование. 2016. Том 8. № 1. С. 105–113. 



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

Ірина КНЯЖЕВА Професійне становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти 
References 1. Aleksieieva, T. V. (2013) Profesiine stanovlennia osobystosti v systemi vuzivskoi pidhotovky: teoretyko-metodolohichnyi analiz problemy [Professional formation of personality in the system of university training: theoretical and methodological analysis of the problem]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Vypusk 4. Psykholohichni nauky. Retrieved from 2. Bekh, I. D. (2001) Stanovlennia profesionalizmu v suchasnykh sotsialnykh umovakh [Formation of professionalism in mod-ern social conditions]. Pedahohika tolerantnosti. № 3–4. S. 6–9. 3. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian] / uklad. i hol. red. V. H. Busel. Kyiv – Irpin : VTF Perun, 2001. S. 870. 4. Zakharov, Y. V., Liakhovych, E. S. (1994) Myssyia unyversyteta v evropeiskoi kulture [University mission in European cul-ture]. Moscow, Russia. 360 s. 5. Zeer, Е. F. (2005) Psykholohyia professyi [Occupational Psychology]: Uchebn. posobye. 3-e yzd., pererab. y dop. Moscow, Russia : Akademycheskyi Proekt; Fond «Myr». 336 s. 6. Klymov, E. A. (2004) Psykholohyia professyonalnoho samoopredelenyia [Psychology of Professional Self-Determination]. Moscow, Russia : Yzdat. tsentr «Akademyia». 304 s. 7. Kniazheva, I. A. (2012) Vyznachennia poniattia «metodychna kultura vykladacha vyshchoi shkoly» [Definition of the term «methodological culture of the teacher of higher education»]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu 

imeni V. O. Sukhomlynskoho : zb. nauk. prats. Vyp. 1.37., t. 1. S. 167–171. (Ser.: Pedahohichni nauky) 8. Kokun, O. M. (2012) Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia [Psychology of professional formation of a modern specialist]: Monohrafiia. K. : DP «Inform.-analit. ahentstvo». 200 s. 9. Mytyna, L. M. (2004) Psykholohyia truda y professyonalnoho razvytyia uchytelia [Psychology of labor and professional devel-opment of teachers]. Moscow, Russia : Yzdatelskyi tsentr «Akademyia». 320 s. 10. Nevzorov, B. P. (1998) Professyonalnoe stanovlenye uchytelia v systeme mnohourovnevoho unyversytetskoho obrazovanyia v rehyone [Professional development of a teacher in the system of multilevel university education in the region] (avtoref. doctoral dissertation). Kemerovo. 11. Orlov, V. F. (2003) Profesiine stanovlennia vchyteliv mystetskykh dystsyplin [Professional formation of teachers of arts disci-plines]: monohrafiia. K. : Naukova dumka. 262 s. 12. Povarenkov, Yu. P. (2002) Psykholohycheskoe soderzhanye professyonalnoho stanovlennia cheloveka [The psychological content of the professional becoming of a person]. Moscow, Russia : Yzd-vo URAO. 160 s. 13. Priazhnykov, N. S., Priazhnykova E. Yu. (2003) Psykholohyia truda y chelovecheskoho dostoynstva [The psychology of work and human dignity]: Ucheb. posobye dlia stud. vuzov, obuchaiushchykhsia po napravlenyiu y spetsyalnosty «Psykholohyia». Moscow, Russia : Yzdat. tsentr «Akademyia». 476 s. 14. Khaimovskaia, N. A., Bocharova A. L. (2016) Sotsyalno-psykholohycheskye aspektы professyonalnoho samoopre-delenyia v sovremennom obshchestve [Socio-psychological aspects of professional self-determination in modern socie-ties]. Psykholohycheskaia nauka y obrazovanye. Tom 8. № 1. S. 105–113. 
 
Ирина Княжева. Профессиональное становление будущих педагогов в условиях универси-

тетского образования 
В статье на основе анализа научного фонда определено понятие «профессиональное становление 

будущих педагогов», охарактеризованы стадии этого процесса, доказана взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность каждой из стадий. Раскрыты особенности и значение этапа профессионального обучения 
(профессиональной самоидентификации), определены причины деструктивных кризисных состояний в 
этот период, охарактеризованы возможные меры по их преодолению как залога обеспечения успешно-
сти и конкурентоспособности специалиста, его самореализации и самореализации в будущей профес-
сии. определены составляющие профессионального становления будущих педагогов, в частности его 
методическую сферу, которая представлена в исследовании феноменом «методическая культура». 

Ключевые  слова :  профессиональное становление, будущие педагоги, университетское образова-
ние, этапы, составляющие, методическая культура. 

 
Iryna Knyazheva. Professional establishment of future teachers under the university education 
The article on the basis of the scientific foundation analysis defines the concept of "professional formation of 

future teachers" as a step-by-step dynamic continuous progressive process and the result of formation, develop-
ment, self-development and self-improvement of the personality, which allows it to meet the constantly changing 
requirements of professional and pedagogical activity and provides its success. The approaches adopted in the 
scientific discourse on the stages of the process of professional formation of future teachers have been identified. 
It is found that, despite the existing differences, scientists are united in understanding the interconnectedness and 
interdependence of each of the stages, since the transition to a further one is conditioned by the course of the pre-
vious one.  

The peculiarities and significance of the stage of vocational training (professional self-identification) are 
revealed, the causes of destructive crises during this period are identified, the possible measures for overcoming 
them as a guarantee of successfulness and competitiveness of the specialist, his self-realization and self-
realization in the future profession are characterized. These include: providing contextual learning when theo-
retical knowledge, socio-professional values and norms emerge as ways, tools to achieve practically oriented pro-
fessional and quasi-professional tasks; ensuring individual support for the personal and professional growth of 
the future teacher, creating an individual educational trajectory of its formation; introduction of innovative per-
sonally-oriented educational technologies; ensuring freedom to change or correct the choice of specialty,  
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educational institution, faculty, specialization, development of alternative scenarios of professional development; 
change of motives of educational activity; pedagogical support; introduction of trainings for personal and profes-
sional growth.  

The components of the professional formation of future teachers, in particular its methodical sphere, are de-
termined. It is represented in the study by the phenomenon of "methodical culture", which is an integrative char-
acteristic of the general and professional-pedagogical culture of the teacher. In the dialectic of the special and the 
separate methodological culture functions as a subsystem of the methodical culture of society and the type of pro-
fessional and pedagogical culture. 

Keywords : professional formation, future teachers, university education, stages, components, methodical 
culture. 
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КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 
 ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
У статті представлено аналіз наукових джерел з проблеми діагностування стану сформованості 

різноманітних ідентифікаторів естетичної підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальнос-
тей (естетична культура, естетичний світогляд, естетична свідомість). Мета дослідження полягала 
у розробленні системи критеріїв та показників сформованості естетичної компетентності майбутніх 
учителів гуманітарних спеціальностей та представленні змістових характеристик рівнів сформова-
ності досліджуваного явища у студентів педагогічних університетів. Визначено, що естетична компе-
тентність учителя гуманітарних спеціальностей – це інтегративна особистісно-професійна характе-
ристика вчителя-гуманітарія, що спирається на його здатність вибудовувати професійно-педагогічну 
діяльність за естетичними законами (розуміти маркери трагічного і комічного, прекрасного і потвор-
ного, піднесеного і низького); складається з динамічного комплексу спеціальних знань та вмінь (уміння 
вирішувати професійні завдання керуючись естетичними ідеалами, культуротворчими та гуманістич-
ними цінностями); реалізується через ідентифікатори естетичної та гуманітарної підготовки: есте-
тичний смак, естетична свідомість, естетична культура. 

Науково обґрунтовано структурні компоненти естетичної компетентності майбутніх учителів 
гуманітарних спеціальностей (світоглядно-професійний, інструментально-діяльнісний, особистісно-
настановний), критерії їх вимірювання (інтеграційний, функційний, суб’єктний) та рівні сформованості 
досліджуваного явища (високий, задовільний, низький). 

Ключові  слова: естетична компетентність, майбутні вчителі гуманітарних спеціальностей, 
критерії, показники, рівні сформованості естетичної компетентності майбутніх учителів. Актуальність започаткованого дослідження зумовлюється трансформаційними перетворен-нями у системі вищої освіти України, зокрема постійними вимогами до підвищення професіо-налізму вчителя сучасної школи. На необхідності формування творчого педагога національної школи наголошено в Законах України «Про осві-ту», «Про вищу освіту», Державній програмі «Вчитель», Національній стратегії розвитку осві-ти в Україні на період до 2021 року. Актуальність естетичного складника підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти посилюється суперечностями між: об’єктивною потребою су-часної школи у високопрофесійних кадрах і недо-

статнім рівнем сформованості естетичної компе-тентності вчителів гуманітарних спеціальностей; необхідністю ґрунтовного дослідження пробле-ми формування естетичної компетентності май-бутнього вчителя та нестачею відповідних науко-вих напрацювань; потужним творчо-розви-вальним потенціалом естетично-педагогічної діяльності вчителя та недостатнім рівнем його врахування у студіюванні фахових та загальнопе-дагогічних дисциплін. Проблематика естетизації загальної профе-сійної підготовки майбутніх учителів не є новою. Науковий фонд рясніє ґрунтовними науковими розробками щодо творчої підготовки педагогів 
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(В. Бутенко, І. Зязюн, А. Козир, Л. Кондрацька, Л. Масол, Н. Миропольська, М. Нечепоренко, В. Орлов, М. Пічкур, О. Реброва, О. Рудницька, С. Соломаха, О. Шевнюк, О. Щолокова та ін.). Мета статті – визначити критерії та показни-ки сформованості естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальнос-тей; схарактеризувати рівні сформованості дослі-джуваного явища у студентів педагогічних уні-верситетів. Методи дослідження: аналіз наукових дже-рел з проблеми діагностування естетичних пара-метрів підготовки студентів у закладах вищої освіти; спостереження, аналіз освітнього процесу. Представлення результатів дослідження слід розпочати з фіксації змістових ознак феномена «естетична компетентність учителя».  На думку Л. Масол, естетичну компетент-ність учителя можна визначити як інтегральний духовно-естетичний феномен, готовність і здат-ність особистості мобілізувати персональні ресу-рси – організовані в систему естетичні знання, уміння, ставлення, здібності, якості, необхідні для ефективного вирішення художніх завдань у типових і нестандартних ситуаціях, у побудові власної траєкторії життєтворчості [3, 233].  Своєрідність професійної діяльності вчителя гуманітарних спеціальностей залежить від сфор-мованості в них «нелінійного» гуманітарного стилю мислення, здатності вибудовувати конс-труктивні моделі полілогічного, толерантного спілкування з довколишніми, спираючись на спе-цифічні властивості особистості (емпатійність, рефлексивність, конгруентність) суб’єкт-суб’єктного спрямування [5, 90].  Спираючись на це можна конкретизувати, що естетична компетентність учителя гуманітарних спеціальностей – це інтегративна особистісно-професійна характеристика вчителя-гуманітарія, що спирається на його здатність вибудовувати професійно-педагогічну діяльність за естетични-ми законами (розуміти маркери трагічного і ко-мічного, прекрасного і потворного, піднесеного і низького); складається з динамічного комплексу спеціальних знань та вмінь (уміння вирішувати професійні завдання керуючись естетичними ідеалами, культуротворчими та гуманістичними цінностями); реалізується через ідентифікатори естетичної та гуманітарної підготовки: естетич-ний смак, естетична свідомість, естетична куль-тура. Розробка адекватних засобів формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти вимагає, передусім, добору надійних та уніфікованих критеріїв її діагностування у студе-

нтів з метою перевірки результативності здійс-нених формувальних впливів.  На нашу думку, визначати рівні сформовано-сті естетичної компетентності майбутніх учите-лів гуманітарних спеціальностей дозволяє систе-ма критеріїв та показників, які відповідають ком-понентам структури досліджуваного явища. На-дійні та уніфіковані критерії і показники мають надати можливість оцінювати результати проце-су на будь-якому етапі, отримувати якісну і кіль-кісну характеристику, а також корегувати освіт-ній процес, зіставляючи проміжні результати з розробленим еталоном. Під критерієм сформованості естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей розуміємо одиницю виміру суку-пності ознак (показників сформованості естетич-ної компетентності), що дають підстави зробити висновок про ступінь відповідності особистісних якостей суб’єктів освітнього процесу та їх поведі-нки/діяльності вимогам цілеспрямованого впли-ву та спрогнозувати рівень ефективності педаго-гічного експерименту. Кожний критерій вимірює систему показників, які відображають якісні та кількісні зміни у суб’єктів освітнього процесу. Показник є проявом сформованості компонента, а критерій дозволяє зафіксувати певний резуль-тат на певному етапі формування професійних якостей студентів. Спираючись на результати аналізу наукових напрацювань учених Г. Сотської, М. Нечепоренко, О. Горожанкіної та власний викладацький досвід припускаємо, що структура естетичної компетен-тності майбутніх учителів гуманітарних спеці-альностей складається зі світоглядно-профе-сійного, інструментально-діяльнісного, особисті-сно-настановного компонентів. Для визначення адекватних показників сфо-рмованості естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей слід звер-нутись до аналізу наукових позицій учених, які вивчали дотичні феномени «естетичний світо-гляд», «естетична культура», «естетична свідо-мість» тощо. Наприклад, дослідниця І. Зелена розробила систему критеріїв та показників сформованості естетичного світогляду в майбутніх учителів гу-манітарного профілю. Відповідно до структури досліджуваного явища вчена запропонувала таку систему: емоційно-ціннісний критерій із показни-ками: цілісність, глибина та вибірковість сприй-няття естетичного об’єкта; глибина і стійкість естетичних переживань; емоційна реакція на вит-вори мистецтва та об’єкти дійсності; спрямова-ність ціннісних орієнтацій; когнітивно-моти-ваційний критерій, де провідними показниками 
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Тетяна КОЙЧЕВА, Ольга ГАЛІЦАН, Лян ЦЗЕ  Критеріальний підхід до формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей стали: потреба у спілкуванні з мистецтвом та реа-лізації естетичних здібностей; естетична спрямо-ваність мотиваційної сфери; образність та емо-ційна експресивність продуктів естетичної діяль-ності; оригінальність естетичного мислення; обі-знаність у галузі мистецтва; діяльнісно-творчий критерій із показниками: уміння диференціюва-ти естетичні якості предметів і явищ у співвідно-шенні з власним естетичним ідеалом; широта смакової палітри в мистецькій сфері; здатність до обґрунтованої естетичної оцінки [1, 5]. Як бачимо, науковець умовно розподіляє по-казники сформованості естетичного світогляду вчителя-гуманітарія на емоційно-аксіологічну, мотиваційну та практичну групи. Розглянемо систему показників сформовано-сті естетичної культури студентів за М. Нечепо-ренком. Автор зазначає, що основою загальної естетичної культури студента є інтегрована єд-ність емоційно-почуттєвого, інтелектуально-інформаційного, світоглядного та діяльнісного елементів. Взаємопроникнення всіх складників у індивідуально-особистісну сутність окремого студента втілюється в його свідомість, мотиви діяльності, впливає на вибір поведінки[4].  У процесі дослідження М. Нечепоренком бу-ли розроблені критерії, за якими визначався рі-вень сформованості естетичної культури студен-тів: знання основ естетики – знання художньо-естетичного матеріалу у межах програм; духов-ного надбання народу: фольклору, обрядів, зви-чаїв, виробів народних умільців, літературної творчості; розуміння різних видів мистецтва; обі-знаність зі спеціальною термінологією; уміння – розуміння і сприйняття краси; здатність поміча-ти прекрасне у природі, праці, творах мистецтва, оточуючій дійсності, поведінці, діях, учинках лю-дей; уміння аналізувати, систематизувати, уза-гальнювати, інтерпретувати мистецькі твори й оцінювати прекрасне в навколишньому світі; пе-реконливо аргументувати особисту естетичну позицію, узгоджуючи її з загальнолюдськими цінностями; ставлення до процесу естетизації навколишнього світу – емоційне оцінювання явищ суспільного життя, природи, мистецтва, участь в естетичній діяльності, потреба створю-вати красу; прагнення до естетичного самовихо-вання, спрямованого на збагачення і вдоскона-лення людського характеру, внутрішнього світу особистості, її поглядів, почуттів, уявлень, смаків [4, 110]. Дослідник Ц. Хуан показниками професійно-го критерію сформованості естетичного світогля-ду майбутніх учителів обирає ті особистісні якос-ті, які стосуються суто професійного аспекту вчи-теля-митця, тобто його професійно-значущі якос-

ті як педагога-художника. Автор зазначає, що критичне мислення вчителя, поряд із розвине-ним емоційним інтелектом дозволяє нівелювати негативні трансформації у професійній діяльнос-ті, що зумовлюються складністю педагогічно-творчої діяльності, специфікою креативного по-тенціалу[6, 18]. До практичного критерію вчений відніс ті показники, що забезпечують практич-ний бік професійної діяльності, тобто весь необ-хідний функціонал учителя, а саме: здатність до художньо-естетичної оцінки творчих продуктів, мистецьку компетентність (як найбільш ємне поняття, що віддзеркалює поліхудожню, естети-ко-культурну компетентність), естетичні знання, що складають платформу для формування у сту-дентів усвідомленого позитивного ставлення на рівні переконань до естетичного світогляду як інтегратора педагогічно-творчого самовиражен-ня [6, 19]. До особистісного критерію Ц. Хуаном віднесено творчі здібності, естетичний смак та естетичне мислення педагога, що складають його індивідуально-забезпечувальний профіль як су-б’єкта діяльності [6, 21]. Нам імпонує думка вченого щодо розподілу показників естетичного світогляду окремо на практичний та професійний контексти, адже ми формуємо естетичну компетентність, яка дозво-лить здійснювати ефективно професійну діяль-ність в естетично-педагогічній сфері на найвищо-му рівні. Спираючись на аналіз наукових позицій уче-них І. Зеленої, М. Нечепоренка, Ц. Хуана, які дослі-джували специфіку естетичної підготовки студе-нтів різного фаху пропонуємо систему показни-ків сформованості естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей відповідно до світоглядно-професійного, інстру-ментально-діяльнісного, особистісно-настанов-ного її компонентів. Інтеграційний критерій сформованості есте-тичної компетентності майбутніх учителів гума-нітарних спеціальностей відображає смисложит-тєві та професійні естетично-педагогічні орієнти-ри підготовки у вищому педагогічному навчаль-ному закладі. Показниками інтеграційного кри-терію обрано: естетичну свідомість, естетичний смак, естетичну грамотність. Функційний критерій сформованості есте-тичної компетентності відображає блок спеціаль-них педагогічних умінь, які є засобом реалізації естетично-педагогічної підготовки студентів у педагогічному університеті. Показниками функ-ційного критерію обрано: творчі вміння, комуні-кативні вміння та перцептивні вміння. Суб’єктний критерій віддзеркалює індиві-дуальний особистісний профіль майбутнього 
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Тетяна КОЙЧЕВА, Ольга ГАЛІЦАН, Лян ЦЗЕ  Критеріальний підхід до формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей вчителя гуманітарних спеціальностей, тобто його вроджені здібності, які дозволяють самореаліза-цію його як суб’єкта естетично-педагогічної діяль-ності. Показниками суб’єктного критерію обрано: емоційність, рефлексивність та креативність. Відповідно показників сформованості есте-тичної компетентності майбутніх учителів гума-нітарних спеціальностей схарактеризуємо рівні сформованості досліджуваного явища з метою подальшого вимірювання стану її сформованості.  
Високий рівень сформованості естетичної компетентності характеризується наявністю у студентів високого рівня естетичної свідомості, тобто розуміння себе суб’єктом педагогіки мис-тецтва. Майбутні вчителі демонструють доскона-лий естетичний смак: вміння оцінювати, синтезу-вати види та жанри мистецтва, види художньо-педагогічної, образотворчої, музичної та теат-рально-артистичної діяльності. Естетична гра-мотність дозволяє їм здійснювати всі види мис-тецької та естетично-педагогічної діяльності на високому рівні. Сформовані творчі вміння збага-чують їх естетично-педагогічну діяльність, а роз-винені комунікативні та перцептивні вміння до-зволяють вибудовувати комунікативну площину з усіма суб’єктами педагогічного процесу: учня-ми, творами мистецтва та самореалізуватись у цих зв’язках. Адекватний рівень емоційної чуттє-вості, розвинений емоційний інтелект увиразнює спілкування у ході освітнього процесу в школі, креативність у розробці методик навчання гума-нітарних дисциплін та виховання у поєднанні з підвищеною рефлексивністю забезпечують опти-мальну самореалізацію вчителя у естетично-педагогічній діяльності. 
Задовільний рівень сформованості естетичної компетентності свідчить про достатній рівень естетичної свідомості студентів, що проявляєть-ся в усвідомленні себе суб’єктом педагогіки мис-тецтва. Студенти віднесені до цього рівня демон-струють естетичний смак – виявляють бажання синтезувати види та жанри мистецтва у профе-сійній діяльності, а реалізувати ці прагнення до-

зволяє достатній рівень естетичної грамотності, сформовані базові естетичні знання. Майбутні вчителі демонструють сформовані творчі вміння, що у поєднанні зі комплексом комунікативних та перцептивних умінь оптимізують їх реалізацію у професійній естетично-педагогічній діяльності. Студентам, яким присвоєно даний рівень власти-ва підвищена емоційність та креативність, що дещо дисбалансує здійснення естетично-педагогічної діяльності, а недостатній рівень ре-флексивності утруднює оптимальну самореаліза-цію у майбутній професії. 
Низький рівень сформованості естетичної компетентності присвоєно майбутнім учителям гуманітарних спеціальностей, які не продемонст-рували достатній рівень естетичної свідомості, тобто не виявили прагнення до самореалізації у естетично-педагогічній діяльності. Недостатній рівень естетичного смаку у поєднанні з лише ба-зовим рівнем естетичної грамотності не дозволяє їм впевнено послуговуватись усім потенціалом педагогіки мистецтва – видами та жанрами мис-тецтва, стилями та формами самовираження у різних мистецьких напрямах. Студенти демон-струють сформовані творчі вміння, проте у сфері професійної комунікації їм не вистачає перцепти-вних та комунікативних умінь. Підвищена емо-ційність та креативність у поєднанні з низьким рівнем рефлексивності призводить до професій-них деформацій та унеможливлює оптимальну самореалізацію у педагогіці мистецтва. Спираючись на вищезазначене, підсумуємо − знання критеріальної бази щодо рівнів сформо-ваності естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей дозволяє розробити адекватну систему педагогічного впливу на хід естетизації загальної професійної підготовки вчителів-гуманітаріїв у педагогічно-му університеті. Представлена критеріально-рівнева база у перспективі може стати підґрун-тям для діагностування стану сформованості ес-тетичної компетентності студентів різного про-філю навчання. 
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Татьяна Койчева, Ольга Галицан, Лян Цзе. Критериальный подход к формированию эстети-

ческой компетентности будущих учителей гуманитарных специальностей 
В статье представлен анализ научных источников по проблеме диагностирования состояния сфор-

мированности различных идентификаторов эстетической подготовки будущих учителей гуманитар-
ных специальностей (эстетическая культура, эстетическое мировоззрение, эстетическое сознание). 
Цель исследования заключалась в разработке системы критериев и показателей сформированности 
эстетической компетентности будущих учителей гуманитарных специальностей и представлении 
содержательных характеристик уровней сформированности исследуемого явления у студентов педа-
гогических университетов. Научно обоснованы структурные компоненты эстетической компетентно-
сти будущих учителей гуманитарных специальностей (мировоззренческо-профессиональный, инстру-
ментально-деятельностный, личностно-установочный), критерии их измерения (интеграционный, 
функциональный, субъектный) и уровни сформированности исследуемого явления (высокий, удовлетво-
рительный, низкий). 

Ключевые  слова :  эстетическая компетентность, будущие учителя гуманитарных специально-
стей, критерии, показатели, уровни сформированности эстетической компетентности будущих учи-
телей. 

 
Tetiana Koycheva, Olha Halitsan, Liang Jie. Criteria approach to formation of aesthetic competence 

of future teachers of humanities 
The article elucidates the scientific platform and the functional role of constructing creative professionally-

oriented environment in the process of professional training of future teachers of humanities. The authors focused 
(03 Humanities: 031 Religious Studies, 032 History and Archeology, 033 Philosophy, 034 Cultural Studies, 035 
Philology); described the methodological resource of the process of aesthetization the professional training of 
future teachers of humanities by immersing higher education students in a specially created creative professional-
oriented environment. The article presents the analysis of scientific sources on the problem of diagnosing the state 
of formation of various identifiers of aesthetic training of future teachers of humanities (aesthetic culture, aes-
thetic outlook, aesthetic consciousness). The purpose of the study was to develop a system of criteria and indica-
tors of the formation of aesthetic competence of future teachers of humanities and to present meaningful charac-
teristics of the levels of formation of the phenomenon under study in students of pedagogical universities. It has 
been determined that the aesthetic competence of a humanities teacher is an integrative personality and profes-
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sional characteristic of a humanities teacher, based on his ability to build professional and pedagogical activities 
according to aesthetic laws (understand the markers of the tragic and the comic, the beautiful and the ugly, the 
sublime and the low); consists of a dynamic complex of special knowledge and skills (ability to solve professional 
tasks based on aesthetic ideals, cultural and humanistic values); is realized through the identifiers of aesthetic 
and humanitarian training: aesthetic taste, aesthetic consciousness, aesthetic culture. 

The structural components of the aesthetic competence of future teachers of humanities are scientifically 
substantiated (outlook-professional, instrumental-activity, personality-setting), the criteria for their measure-
ment (integrative (with indicators: aesthetic consciousness, aesthetic taste, aesthetic literacy), functional (with 
indicators: creative skills, communication skills, perceptual skills), subjective (with indicators: emotionality, re-
flexivity and creativity)) and levels of formation of the studied phenomenon (high, satisfactory, low). 

Keywords :  aesthetic competence, future teachers of humanities, criteria, indicators, levels of formation of 
aesthetic competence of future teachers. 
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КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ В ПРОЦЕСІ  
КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО  

ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
В статті розкрита сутність поняття «конфлікт», визначені причини виникнення конфліктних 

ситуацій в педагогічному колективі дошкільного закладу освіти. Розроблені критерії та рівні комуніка-
тивної взаємодії учасників педагогічного процесу. Запропонований вихователям тренінг сприяв усунен-
ню бар`єрів спілкування і покращенню комунікативних взаємовідносин з дітьми, батьками та колегами. 
Розроблені заходи і рекомендації сприяли оптимізації комунікативної взаємодії учасників педагогічного 
процесу дошкільного закладу освіти. 

Ключові  слова :  конфлікт, учасники педагогічного процесу, причини конфліктних ситуацій, рівні 
комунікативної взаємодії, бар'єри непорозуміння, тренінг спілкування. Конфліктна ситуація передбачає інцидент, коли будь-яка зі сторін починає діяти, ігноруючи інтереси іншої. В основі будь-якого конфлікту ле-жить ситуація, яка охоплює або протилежні пози-ції сторін з певного питання, або протилежні цілі чи засоби їх досягнення за даних обставин, або різні бажання, інтереси опонентів педагогічного процесу. Слово конфлікт з латинської визначає «зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомості окремо взя-того індивіда, в міжособистісних взаємодіях або міжособистісних відносинах індивідів або групи людей, які пов`язані з гострими негативними емо-ціями, переживаннями[1]. А.Ішмуратов пише, що конфлікт- вияв неузгодженості спільної діяльнос-ті щодо реалізації інтересів[8]. Л.Козер стверджує в своїх працях, що конфлікт-це обладання потуж-ністю та ресурсами, у якої мета опонентів- нейтра-лізація, нанесення шкоди або усунення супротив-ника[6]. Конфліктолог М.Фоллер пише: «Сам по собі конфлікт, як відображення думок, інтересів, бажань людей, не може бути поганим або хоро-шим, та розглядати його потрібно, відкинувши етичні забобони»[1]. Конфлікт характеризується цілим рядом специфічних особливостей. По-перше, протилежністю думок конфліктуючих сто-рін, причому ця протилежність повинна бути ви-ражена явно, доведена, так би мовити, до «крапки кипіння» [2]. По-друге, в рамках конфліктної взає-модії між його учасниками відсутня комунікація, коли конфліктуючі не тільки не слухають, але й не чують один одного. Взаємодія при відсутності ко-мунікації носить руйнівний характер. Конфлікти часто виникають через недоліки в організації праці. Однією з причин, зокрема, є ва-

ди характеру працівників – керівника чи когось із членів колективу. Найчастіше конфліктну ситуа-цію провокує егоїстична поведінка, яка не дає змоги врахувати погляди іншого; даються взнаки й недисциплінованість, грубість, нетактовність, егоїзм, консерватизм, неврівноваженість, непослі-довність, безпринципність тощо. Причиною незго-ди може стати психологічна несумісність, різний рівень морально-етичної і професійної підготовки вихователів, інших працівників колективу освіт-нього закладу. Конфлікти часто мають руйнівний характер, вони виступають дезинтегруючою силою і мо-жуть привести до розпаду колективу. Колектив як система може існувати і розвиватися тільки тоді, коли він стабільний. Конфлікти розвиваються, визрівають, як пра-вило, поступово. Спочатку вони перебувають у прихованому, інкубаційному, стані, коли сторони висловлюють свої скарги лише у вузькому колі. Разом з тим офіційно вони роблять спроби розв'я-зати питання в мирний спосіб, вимагаючи задово-льнити прохання чи скасувати розпорядження, усунути несприятливі умови праці тощо. Коли ж таке звертання наштовхується на протидію чи відмову, конфлікт набуває відкритої форми. Боро-тьба, посилюючись, часто набуває публічного ха-рактеру (виступи на зборах, педагогічних радах тощо). Проте конфлікт може виникнути і раптово, якщо докорінно змінюються умови праці (наприклад, скорочується кількість груп удошкі-льному закладі, змінюється режим роботи), при введенні нового, при грубому звертанні, несправе-дливій оцінці і т.і. Розв'язання конфлікту сприяє спаду напруги, переключенню уваги на трудові обов'язки. Після 
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Алла КОЛЕСНИК · Конфлікти та їх вирішення в процесі  комунікативної взаємодії учасників педагогічного процесу закладу дошкільної освіти успішного подолання конфлікту поступово  зростає активність колективу, люди прагнуть кра-ще працювати й у будь-який спосіб зберегти єд-ність. Отже, конфлікти обов'язково треба вирі-шувати. Конфлікти в діяльності педагогів породжу-ються трьома групами причин: особистісними якостями членів педагогічного колективу дошкі-льного закладу; керівником, стилем його роботи; відсутністю оптимальних педагогічно доцільних стосунків з дітьми батьками вихованців, колегами закладу. До причин першої групи відносять такі: відсу-тність свідомої дисципліни окремих членів колек-тиву, що гальмує розвиток усього колективу; ная-вність у колективі безвідповідальних, дезоргані-зуючих, надто егоїстичних працівників чи кар'є-ристів; незацікавленість, інертність у стилі робо-ти всіх працівників чи певної групи, що викликає опір новому, зіткнення консерватизму і новаторс-тва; недбале і недобросовісне ставлення до своїх професійних обов'язків; несприятливі матеріальні умови праці; неувага до особистості вихователя, невизнання з боку колективу; психологічна несу-місність колег; низький рівень професіоналізму вихователя, який виявляється в нерозумінні ди-тини, байдужому ставленні до неї, неврахуванням її індивідуальних особливостей, інтересів, потреб; очікування вихователя, які не збулися (на-приклад, за результатами атестації, претендував на вищу категорію, ніж підтвердив насправді). До другої групи причин належать: непідгото-вленість, і зокрема брак досвіду роботи з людьми, планування і розв'язання різних виробничих  проблем, що призводить до певних недоліків в організації праці; недостатня морально-етична вихованість, що може виявлятись у грубості, ка-р'єризмі; недоліки характеру і, передусім, надмір-на неврівноваженість – спалахування, гнів, різкі звертання, грубе адміністрування, зверхність, від-сутність гнучкості; авторитарний стиль керів-ництва колективом. Серед причин третьої групи: порушення дис-ципліни, невиконання обов'язків, загальноприй-нятих норм і правил поведінки з боку батьків ви-хованців; недооцінка ролі дошкільного виховання і вихователя батьками; відсутність єдиних вимог до дитини з боку дошкільного закладу і сім'ї; нео-б'єктивна оцінка вихованця батьками або ж вихо-вателем. В процесі формування готовності вихователів до комунікативної взаэмодії ми розробили крите-рії: 1) знання теорії педагогічного спілкування; 2) володіння вміннями, необхідними для педаго-гічного спілкування: вміння цілеспрямовано 

позитивно впливати на негативні зміни у спілкуванні з дітьми, їх батьками, колегами; 3) наявність якостей, притаманних особистості, необхідних для педагогічного спілкуван-ня:доброзичливість, врівноваженість, самоко-нтроль, взаєморозуміння, скромність, чес-ність, чуйність. Досліджуючи проблему ми до високого рівня комунікативної взаємодії віднесли вихователів, у яких наявна стійка потреба в систематичному спілкуванні з дітьми, їх батьками, колегами в най-різноманітніших сферах; які отримують емоційне задоволення на всіх етапах спілкування; наявні здібності до здійснення педагогічної комунікації; наявні комунікативні навички та вміня. До середнього рівня ми віднесли вихователів, у яких була стійка потреба систематичного спіл-кування з учасниками педагогічного процесу в найрізноманітніших сферах, але емоційне задово-лення відзначалося не на всіх етапах спілкування; здібності і комунікативні навички та вміня були в наявності не в повному обсязі. Низький рівень характеризувався відсутніс-тю: стійкої потреби в систематичному спілкуванні з учасниками педагогічного процесу; емоційного задоволення на всіх етапах спілкування; здібнос-тей до здійснення педагогічної комунікації; кому-нікативних навичок та вмінь. Для удосконалення процесу комунікативної взаємодії учасників педагогічного процесу дош-кільного закладу ми провели з вихователями тре-нінг спілкування. Перший етап тренінгу спілкування присвячу-вався створенню працездатності в групі. Викону-валися завдання, дозволяючи вихователям позна-йомитися один з одним, поговорити про трудно-щі, з якими зустрічаються учасники в ситуації пе-дагогічного спілкування. В процесі роботи ми враховували особливості групи і кожного вихователя. Організовували робо-ту так, щоб на заняттях у групі створювалася ат-мосфера довіри між учасниками педагогічного процесу. На цьому етапі формуються найбільш поширені помилки спілкування: недостатньо часу і засобів виділяється з початку бесіди для встано-влення контакту; ігнорування точки зору партне-ра, його емоційного стану; нав’язування партнеру іншої точки зору, перебивання, невміння вислуха-ти партнера і інших. На другому етапі головне значення приділя-лося корекції індивідуальних прийомів встанов-лення контактів. При аналізі засобів встановлен-ня контактів ми пропонували звертати увагу на невербальні засоби спілкування. Професійні вимо-ги до педагога: виключно ідеально виглядати, держатися впевнено і володіти почуттям гумору. 
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Третій етап – навчання прийомам ефектив-ного спілкування: перефразування, резюмування, розвиток ідей. Ці прийоми активного слухання дозволяли швидко і ефективно орієнтуватися у точці зору партнера. На цьому етапі навчання прийомам слухання старалися знизити рівень невпевненості в собі вихователів групи. Педагог підтримував узнавання і тренування цих прийо-мів у повсякденному спілкуванні. Четвертий етап – корекція емоційного стану партнера. На цьому етапі удосконалювалися при-йоми, дозволяючи учаснику знизити виникнен-ня, з тої чи іншої причини, напруження. В останні часи найбільш частіше зустріча-ються стани – стрес і агресія. У групі на цьому етапі давали завдання на визначення емоційного стану по зовнішньому вигляду рідних, знайомих. Такі завдання сприяли встановленню доброзич-ливих, довірливих відношень. П’ятий етап – аналіз – обсудження процесу спілкування. На цьому етапі педагоги аналізували процес спілкування. Учасники самі запропоновували те-ми для обсудження, звертали увагу на вдалі при-йоми активного слухання, корекції емоційного стану, давали особистісну оцінку процесу спілку-вання. Основна мета тренінгу – сформувати позити-вну установку на партнера у спілкування. Особ-ливо у ситуації асиметричного спілкування, коли від дій і стиля спілкування педагога залежили поведінка, виховання, розвиток дитини. Таким чином, в таких умовах найбільш продуктивно було творчо – особистісне спілкування, яке до-зволяло максимально орієнтуватися на особисті-сні аспекти партнера. Заняття у групах спілкування дозволяло пе-дагогам адекватно оцінювати свої можливості і здібності, коректувати установки на партнера; створювати гнучкі засоби спілкування в залежно-сті від ситуацій, удосконалювати свої комуніка-тивні вміння, що дозволяло говорити про твор-чий розвиток особистості педагога. Проведена роботи з формування навичок педагогічного спілкування у вихователів дала позитивні результати. Вихователі відзначали, що стали більш вільними в спілкуванні, зникли ску-тість, невпевненість при знайомстві з новими людьми, легше встановлювалися контакти й за-в'язувалася дружба з батьками, і що саме голов-не –зникало багато бар'єрів непорозуміння між учасниками педагогічного процесу. В процесі дос-лідження ми спостерігали, що педагогам у спілку-ванні заважали різноманітні бар’єри- перешкоди, що зумовлювали опір партнера впливові співроз-мовника. Нейтралізувати, усунути ці бар’єри, як 

показало дослідження, можливо. Допомагало в цьому психологічне настроювання вихователів на взаємодію з оточуючими. Фізичний бар’єр по-м’якшувався скороченням дистанції, відкритістю у спілкуванні; соціальний- прагненням не проти-ставляти себе, а підносити опонентів до свого рівня, не нав’язувати, а радити; гностичний- ува-жним спостереженням за реакцією слухача і пе-ребудовою мовлення; естетичний- самоконтро-лем поведінки; емоційний- прагненням зігріти спілкування сяйвом успіху; психологічний- пере-несенням уваги на інтерес до роботи, пошуком “емоційного ядра” у спілкуванні, оптимістичним прогнозуванням педагогічної діяльності. Досліджуючи проблему, ми вважали, педаго-гові слід дотримуватися певних правил, які опти-мізують взаємодію: формування почуття “ми”, демонстрація спільності поглядів, що усуває со-ціальні бар’єри, протиставлення і об’єднує для досягнення спільної мети; передача педагогом розуміння внутрішнього стану оточуючих лю-дей – зчитування настрою співрозмовника, що сигналізує про зацікавленість у взаємодії, взаємо-розумінні; створювання ситуації успіху потрібні для сприятливої психологічної взаємодії: радість від успіху, схвалення потенційних можливостей, підкреслення індивідуальної значущості кожної людини, зняття страху перед можливою помил-кою, надання допомоги. Ознаками того, що у вихователя відбувався контакт з дітьми, їхніми батьками в процесі спіл-кування були: взаємне особистісне сприйняття педагога і дітей, відкритість у стосунках і відвер-тість у висловлюваннях; згода з головними зміс-товними положеннями взаємодії, сприйняття думок педагога і дітей як значущих, розвиток їх у подальшому спілкуванні; єдність оцінних су-джень; наявність емоційного резонансу; збере-ження інтересу до подальшої взаємодії; високий рівень контакту очей у бесіді; узгодженість поз, міміки та інтонації у діалозі. Виокремлюють два основних шляхи подо-лання конфліктів – педагогічний і адміністратив-ний. Ми додержувалися педагогічного шляху, який забезпечував збереження колективу і спри-яв його морально-психологічному розвитку. Він передбачав використання таких методів подо-лання конфлікту: довірлива індивідуальна чи колективна бесіда; обговорення конфліктної си-туації на педагогічній раді; ознайомлення з досві-дом позитивного розв'язання подібних конфлікт-них ситуацій в інших ЗДО; вивчення наукової, методичної літератури вихователями; встанов-лення доброзичливих стосунків з колегами; звер-тання до адміністрації з метою розв'язання конф-ліктної ситуації; залучення спеціалістів з інших 
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галузей до розв'язання конфлікту; використання громадської думки. Ефективними методами розв'язання конфлі-ктних ситуацій, які виникали між вихователем і батьками вихованців були такі: посилення педа-гогічної пропаганди серед батьків; ознайомлення з позитивним досвідом сімейного виховання та його використання у власній професійній діяль-ності. Адміністративний шлях доцільний лише як винятковий захід: коли хворобу запущено, потрі-бне «хірургічне» втручання. Якщо конфлікт затя-гнувся і вкрай загострився, у багатьох випадках допомогти можуть лише такі адміністративні заходи, як добровільний вихід з колективу того, хто конфліктує або його переміщення в іншу гру-пу дошкільного закладу. Отже, конфлікти усуваються різними засоба-ми. Успішність їх розв'язання залежить від трива-лості, характеру протиборства, від тактики і стра-тегії, які застосовуються для його подолання. Ми розробили такі рекомендації щодо запо-бігання конфліктам: 1. Керівник дошкільного закладу повинен дбати про добір хороших заступників, помічників, про свій актив. Тут важливо орієнтуватися на фаховий рівень, рівень особистої культури, враховувати темперамент, характер колег. 2. Для запобігання конфлікту головне вчасно помітити суперечність, яка починає розвивати-ся, і знайти шляхи її розв'язання ще до стадії конфлікту. Навіть за найскладніших об'єктив-них обставин, якщо керівник і актив ведуть у 

колективі розумну роз'яснювальну роботу, працівники розуміють, що труднощі тимчасо-ві, стосуються кожного і що подолати їх можна тільки спільними зусиллями. Неприпустимо для керівника у складних умовах лякати пра-цівників іще більшими труднощами – скоро-ченням штатів, перспективою втрати роботи. 3. Основним засобом профілактики конфліктів є спрямованість стратегічних і фактичних при-йомів керівництва дошкільного закладу на чітку організацію роботи всіх членів колекти-ву. Авторитет керівника є одним з найважли-віших чинників антиконфдіктності в колекти-ві. Важливою профілактичною умовою є знан-ня керівником членів свого колективу, їхніх індивідуальних якостей, а також уміння помі-чати позитивні зміни в роботі вихователів, належно пояснювати й оцінювати їх. Украй важливо бути об'єктивним, справедливим у розподілі засобів заохочення, уважним в оцін-ках. Ефективним засобом попередження конф-ліктів є гласність. Взаємна інформованість допомагає орієнтуватися в оцінках, претензі-ях, вчасно досягати згоди, відчувати спіль-ність поглядів. Зібравши необхідну інформа-цію, керівник дошкільного закладу освіти го-тує і здійснює відповідні педагогічні та адміні-стративні заходи, щоб запобігти загостренню стосунків і виникненню конфліктів. Отже, кон-флікти в професійній діяльності педагога до-шкільного закладу освіти неминучі. Проте ва-жливо пам'ятати, що великої кількості конфлі-ктних ситуацій можна уникнути, якщо бути професіоналом і керуватися нормами і прави-лами педагогічної етики. 
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Алла Колесник. Конфликты и их решение в процессе коммуникативного взаимодействия 

участников педагогического процесса дошкольного учреждения 
В статье раскрыта сущность понятия «конфликт», определены причины возникновения кон-

фликтных ситуаций в педагогичеком коллективе дошкольного учреждения. Разработаны критерии и 
уровни коммуникативного взаимодействия участников педагогического процесса. Предложенный вос-
питателям тренинг способствовал преодолению барьеров общения и улучшению коммуникативных 
взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами дошкольного учреждения. Разработанные ре-
комендации способствовали оптимизации общения учасников педагогического процесса дошкольного 
учреждения. 

Ключевые  слова :  конфликт, учасники педагогического процесса, причины конфликтных ситуа-
ций, уровни коммуникативного взаимодействия, барьеры непонимания,тренинг общения. 

 
Alla Kolesnik. Conflicts and their solutions in the process of communicative interaction of partici-

pants of the pedagogical process in the preschool education institution 
A conflict is an incident where one party takes action, ignoring the interests of the other. Any conflict is based 

on a situation that includes either the opposing positions of the parties on a particular issue, or the opposite goals 
or means of achieving them, or different desires, interests of opponents of the pedagogical process. 

Conflicts in the activity of teachers are generated by three groups of reasons: personal qualities of members 
of the teaching staff in a preschool institution; manager and his style of work; lack of optimal pedagogically ap-
propriate relations with children, parents and colleagues. 

Most often, a conflict situation is provoked by selfish behavior that does not allow one to consider the other 
views; we can also underline indiscipline, rudeness, tactlessness, selfishness, imbalance etc. The reason for dis-
agreement may be psychological incompatibility, different level of moral, ethical and professional level of educa-
tors, other employees of the staff in the educational institution. 

The improvement of the process of communicative interaction of participants in the pedagogical process of a 
preschool institution was facilitated by communication training. The main goal of the training is to form a posi-
tive attitude towards a partner in communication. We can specify a situation of asymmetric communication when 
the behavior and communication style of the teacher depends on the behavior and development of an opponent. 
Thus, in such circumstances, the most productive way was creative – personal communication, which allowed us 
to focus on the personal aspects of the partner as much as possible. 

The work carried out on the formation of pedagogical communication skills among educators yielded positive 
results. Educators noted that they became freer in communication. Their stiffness, uncertainty about meeting new 
people disappeared. It was easier to establish contacts and make friends with parents, and most importantly, 
many barriers of misunderstanding between participants of the pedagogical process disappeared. 

Keywords : conflict, participants in the pedagogical process, causes of conflict situations, levels of communi-
cative interaction, barriers of misunderstanding, communication training. 
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Згідно з Положенням про акредитацію освіт-ніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Наказ Міністерства осві-ти і науки України за № 977 від 11 липня 2019 року [2]), обов’язковою умовою для акредитації є відповідність освітньої програми (ОП) та освіт-ньої діяльності закладу вищої освіти за цією осві-тньою програмою таким критеріям: проектуван-ня та цілі освітньої програми; структура та зміст освітньої програми; доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання; навчання і викладання за освітньою програмою; контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність; людські ресурси; осві-тнє середовище та матеріальні ресурси; внутріш-нє забезпечення якості освітньої програми; про-зорість та публічність; навчання через дослі-дження тощо.  Зокрема, критерій 1 (проектування та цілі освітньої програми) передбачає врахування інте-ресів і пропозицій стейкхолдерів під час форму-лювання цілей та програмних результатів на-вчання за ОП. Такими стейкхолдерами можуть виступати дійсні або потенційні роботодавці, ви-пускники ОП або здобувачі вищої освіти за пер-шим (бакалаврським) або другим (магі-стерським) рівнем, академічна спільнота тощо. Запропонована стаття має на меті визначи-ти головні напрями співробітництва випускових кафедр ЗВО зі стейкхолдерами, висвітлити досвід 

такого cпівробітництва на кафедрі психології та соціальної роботи (ПСР) Одеського національно-го політехнічного університету (ОНПУ). Можливими напрямами такого співробітниц-тва вважаємо: 
– залучення стейкхолдерів до розробки та перегляду освітніх програм;  
– запрошення стейкхолдерів на навчально-методичні семінари на базі кафедри; 
– анкетування дійсних стейкхолдерів; 
– анкетування потенційних стейкхолдерів; 
– встановлення договірних відносин, що передбачають зокрема можливість прове-дення виробничої та переддипломної практики студентів на базі установ стейк-холдерів, подальше працевлаштування випускників кафедри тощо; 
– залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів до проведення навчальних занять на базі ЗВО та на базі установи стейкхолдера; 
– залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів, а також випускників кафед-ри до проведення занять і майстер-класів в межах студентських наукових гуртків; 
– запрошення представників установ стейк-холдерів на захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бака-лаврського) та другого (магістерського) рівнів; 
– залучення академічної спільноти до розро-бки навчально-методичного забезпечення дисциплін, передбачених ОП; 
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СПІВРОБІТНИЦТВО ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В статті обґрунтовано доцільність налагодження співробітництва випускових кафедр ЗВО зі 
стейкхолдерами: дійсними та потенційними роботодавцями, випускниками освітніх програм і здобува-
чами вищої освіти за першим (бакалаврським) або другим (магістерським) рівнем, академічною спільно-
тою тощо. Визначено можливі напрями такого співробітництва: залучення стейкхолдерів до розробки 
та перегляду освітніх програм; запрошення на навчально-методичні семінари на базі кафедри; анкету-
вання стейкхолдерів; встановлення договірних відносин, що передбачають зокрема можливість прове-
дення виробничої та переддипломної практики студентів на базі установ стейкхолдерів, подальше пра-
цевлаштування випускників кафедри; залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів до проведен-
ня навчальних занять; залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів, а також випускників ка-
федри до проведення занять і майстер-класів; запрошення представників установ стейкхолдерів на 
захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти; залучення академічної спільноти до розробки 
навчально-методичного забезпечення дисциплін, передбачених освітніми програмами; проведення разом 
з академічною спільнотою педагогічних експериментів, спрямованих на підвищення якості вищої освіти. 
Висвітлено досвід такого співробітництва за окресленими напрямами. 

Ключові  слова :  майбутній соціальний працівник, освітня програма,, професійна підготовка, 
якість вищої освіти, стейкхолдер, академічна спільнота.  
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– проведення разом з академічною спільно-тою педагогічних експериментів, спрямо-ваних на підвищення якості вищої освіти. Розкриємо можливість реалізації окреслених напрямів більш докладно, спираючись на багато-річний досвід співробітництва кафедри психоло-гії та соціальної роботи ОНПУ з роботодавцями (різноманітними установами соціальної сфери), випускниками кафедри, а також аналогічними випусковими кафедрами ЗВО України. Як відомо, розробка перших освітніх (ос-вітньо-професійних та освітньо-наукових) прог-рам розпочалась наприкінці 2016 р., а в 2017 р. вступники ЗВО вперше розпочали навчання за ОП. Незважаючи на те, що залучення роботодав-ців до процесу професійної підготовки фахівців із соціальної роботи мало на кафедрі ПСР доволі усталений характер, в 2016 р. розпочалось обго-ворення з ними основних положень ОП, які стосу-вались її фокусу; інтегральної компетентності в цілому та тих компетентностей, що її забезпечу-ють; результатів навчання тощо. Оскільки перег-ляд ОП відбувається щорічно, то тепер зовнішні стейкхолдери є постійними учасниками цього процесу, до якого залучаються також студенти, які навчаються за ОП. Співробітництво зі стейкхолдерами не обме-жується спільною роботою над вдосконаленням ОП «Соціальна робота», але й передбачає також їх залучення до участі у навчально-методичних се-мінарах, які проводить кафедра ПСР. На таких спільних навчально-методичних семінарах обго-ворюються: Стандарт вищої освіти зі спеціально-сті «Соціальна робота» для бакалаврського [3] і магістерського [4] рівнів вищої освіти; ОП та її відповідність Рамці кваліфікацій і Стандартам вищої освіти; аналізуються методи навчання майбутніх фахівців із соціальної роботи на ауди-торних та виїзних заняттях в установах стейкхол-дерів. З 2019 року кафедра ПСР розпочала анкету-вання дійсних стейкхолдерів. Спостереження за кар’єрним шляхом випускників кафедри (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) дозволило провести анкетування в тих різноманітних уста-новах, де вони працюють. Анкетування має на меті дослідження сучасного стану і перспектив удосконалення підготовки фахівців із соціальної роботи, освітньої програми «Соціальна робота» тощо, адже саме зворотний зв’язок з роботодав-цями дозволяє якнайкраще адаптувати підготов-ку студентів до потреб ринку праці. Питання ан-кети передбачають не тільки ознайомлення з формальними ознаками установи (її керівницт-вом, формою власності, кількістю працівників та ін.), але й виявлення проблеми дефіциту та якості 

кваліфікованих фахівців в установі стейкхолдера. Крім того, питання анкети спрямовані на вивчен-ня потреб установи стейкхолдера в різних фахів-цях, наявності в її штатному розділі таких профе-сій, передбачених Класифікатором, як соціальний працівник, професіонал в галузі соціального за-хисту населення, фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник (допоміжний персонал), професіонал з розвитку персоналу та ін. Дійсним стейкхолдерам, які знайомі з кафедрою ПСР та її випускниками, пропонується проранжувати захо-ди, необхідні для вирішення проблеми дефіциту кваліфікованих фахівців, серед яких: підвищити якість підготовки за рахунок використання су-часного обладнання, техніки та технологій; під-вищити вимоги до вступників у ЗВО; залучати до роботи у ЗВО більше професіоналів-практиків; удосконалити співпрацю роботодавців і ЗВО у розробці ОП, працевлаштуванні випускників та ін. Питання анкети передбачають виявлення сту-пеня зацікавленості стейкхолдерів у прийомі на роботу випускників кафедри за ОП «Соціальна робота», а також оцінку їх професійних якостей і навичок. Крім того, анкетування стейхолдерів спрямовано на виявлення тих додаткових знань, умінь і навичок, необхідних випускникам ОП «Соціальна робота» для виконання професійних функцій на посадах установи стейкхолдера. Анке-туванням передбачений зокрема аналіз пропози-цій стейкхолдерів щодо покращення якості підго-товки фахівців за ОП «Соціальна робота»; визна-чення їхньої думки щодо подальшого працевлаш-тування випускників кафедри ПСР та ін. На теперішній час в анкетуванні взяли участь такі установи: Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Центр соціальних послуг); Біляївський район-ний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, м. Біляївка; БФ «Жива надія»; КУ «Одесміськелектротранс» та ін., де працюють фахівці із соціальної роботи, підготовлені кафед-рою ПСР ОНПУ. За узагальненими результатами анкетуван-ня було з’ясовано, що в комунальних установах існує проблема дефіциту фахівців із соціальної роботи, психологів, юристів. Всі роботодавці оці-нюють якість підготовки соціальних працівників в ОНПУ як достатню або високу. Зазначають, що додаткове навчання випускників необхідне на-самперед для виконання специфічних завдань організації. За результатами анкетування стейкхолдерів щодо якості підготовки фахівців із соціальної роботи на кафедрі ПСР було з’ясовано, що за п’я-тибальною шкалою такі показники, як рівень загальнотеоретичної підготовки; рівень базових 
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(професійних) знань і навичок; сформованість стратегічного мислення; націленість на кінцевий результат; здатність працювати в колективі, ко-манді – набули значення 4,6 (середнє значення за всіма випускниками); показники: здатність ефек-тивно представляти себе і результати своєї праці; націленість на кар’єрне зростання і професійний розвиток були оцінені в 5 балів; ерудованість, загальна культура, комунікабельність – в 4,8 ба-ла; ведення ділової документації – в 4,4 бала. Для вдосконалення ОП «Соціальна робота» стейкхолдери пропонують формування у здобу-вачів вищої освіти додаткових знань, умінь і на-вичок щодо: соціальної підтримки дітей, які пере-бували у конфлікті із законом; соціальної інтег-рації випускників інтернатних закладів; запобі-гання відмовам від дітей раннього віку; організа-ції групової та індивідуальної роботи; ведення випадку як базового способу організації надання індивідуальних соціальних послуг дітям і сім’ям у громаді; розвитку громади; діловодства тощо.  Всі стейкхолдери зазначили, що підготовка фахівців із соціальної роботи на кафедрі ПСР від-повідає вимогам ринку праці. Всі організації, в яких є посади соціальних працівників, зазначили, що планують в подаль-шому залучати до роботи фахівців зі спеціальнос-ті «Соціальна робота», підготовлених кафедрою ПСР ОНПУ, та рекомендували б іншим роботодав-цям приймати на роботу випускників кафедри. Слід зазначити, що якісний аналіз результа-тів анкетування дійсних стейкхолдерів супрово-джується вивченням відгуків від установ робото-давців на професійну діяльність випускників ка-федри ПСР. Таке анкетування може бути також розпо-всюджено на установи потенційних стейкхолде-рів. Співробітництво кафедри ПСР з роботодав-цями передбачає передусім встановлення догові-рних відносин з ними, що забезпечує можливість проведення на базі установи стейкхолдера виро-бничої та/або переддипломної практики студен-тів. Знайомство студентів з установою стейкхол-дера, її специфікою та категоріями клієнтів соціа-льної роботи, робота під керівництвом провідних кваліфікованих фахівців упродовж практики на-дає студентам можливість перевірити набуті знання, вміння і навички в умовах реальної про-фесійної діяльності, оцінити свою компетент-ність в професійній сфері, співвіднести результа-ти навчання з тим, що потрібно знати і вміти для подальшого виконання професійних функцій. Водночас знайомство установи стейкхолдера зі студентами надає їй можливість забезпечити се-бе кваліфікованими кадрами, яких бракує в соці-

альній сфері, та запропонувати подальше працев-лаштування найкращим випускникам кафедри. Співробітництво кафедри ПСР з роботодав-цями поширюється також на залучення провід-них фахівців установи стейкхолдера до проведен-ня навчальних занять на базі ОНПУ та на базі установи стейкхолдера. Зокрема, практичні за-няття з навчальної дисципліни «Теорія та методи роботи з дитячими і молодіжними організаціями України», передбачені ОП «Соціальна робота» для здобувачів вищої освіти за першим (бака-лаврським) рівнем вищої, проводить заступник директора, начальник відділу з питань надання соціальних послуг та правового забезпечення Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Крім того, робочими навча-льними програмами з багатьох дисциплін («Соціальна робота з різними категоріями насе-лення», «Технології та методи соціальної робо-ти», «Система соціального захисту населення», «Організація діяльності органів соціального захи-сту населення», «Волонтерство в соціальній робо-ті», «Теорія та методи роботи з дитячими і моло-діжними організаціями України», «Медико-соціальні засади здоров’я» та ін.) передбачено виїзні практичні заняття, які разом з викладача-ми проводять фахівці різноманітних соціальних служб, з багатьма з яких кафедра ПСР має догові-рні відносини. Серед них, зокрема: Територіаль-ний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району м. Одеси; Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Центр інтегративних послуг Одеської міської ради; Громадська органі-зація «Десяте квітня»; Центр допомоги постраж-далим від насильства жінкам; Одеський міський центр зайнятості; Благодійний фонд «Міжна-родна допомога «Добрий самарянин»; Одеський благодійний фонд «Шлях додому»; Благодійна організація «Благодійний фонд «За життя плюс», Музей анатомії людини; Жіночий центр кризової вагітності; Одеський геріатричний будинок-інтернат; Одеський дитячий будинок-інтернат; Центральне Об’єднане управління пенсійного фонду України в м. Одеса та ін. На заняття наукових гуртків, що діють на ка-федрі ПСР, залучаються фахівці з установ стейкхо-лдерів. Такі спільні зустрічі спрямовані насампе-ред на ознайомлення студентів з різними катего-ріями клієнтів із соціальної роботи, набуття дода-ткових професійних знань. Серед них, зокрема:  
– науково-методичний семінар «Підготовка посередників для роботи в Ромських мен-шинах», що проводився в межах реалізації програми «Ромед-2» за підтримки Ради (вересень, 2017 р.) та ін.; 
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– зустріч: з сім’ями, що виховують дітей з Синдромом Дауна, присвячена Дню людей з Синдромом Дауна, що проводилась Оде-ською міською благодійною організацією «Сонячні діти» (березень, 2019 р.); з пред-ставниками Громадської організації «Десяте квітня» з теми «Міграція і внутрі-шнє переміщення осіб» (травень, 2019 р.); з працівниками ювенальної превенції Го-ловного управління Національної поліції в Одеській області з теми «Психологія про-фесійного спілкування з неповнолітні-ми» (грудень, 2019 р.) . 
– тренінгове заняття «Жива бібліотека», що проводилось Громадською організацією «Десяте квітня» (червень, 2019 р.) та ін.; 
– святковий захід, присвячений 20-річчю заснування Благодійного фонду «Молодий інвалід» (грудень, 2017 р.) та ін. Слід зауважити, що співробітництво кафедри ПСР зі стейкхолдерами має двобічний характер. Так, в межах співробітництва з Одеським облас-ним інститутом удосконалення вчителів викла-дачами кафедри проводилось тренінгове заняття для психологів і соціальних педагогів ЗОШ м. Одеси та Одеської області з теми «Гейткипінг як система роботи з соціальним сирітст-вом» (квітень, 2018 р.). В межах співпраці з Гро-мадською організацією «Десяте квітня», що опі-кується мігрантами на території м. Одеси, викла-дачі кафедри розробили анкету для проведення соціологічного дослідження, спрямованого на виявлення їх головних проблем. Роботою наукових гуртків передбачено та-кож майстер-класи, до яких залучаються випуск-ники кафедри. Такі майстер-класи мають на меті не тільки набуття студентами професійних нави-чок, але й мотивацію для навчання за ОП та по-дальшого працевлаштування за спеціальністю. Один з таких майстер-класів з теми «Психо-логічне насилля в соціальному середовищі: розпі-знати, допомогти, запобігти» проводила випуск-ниця 2013 р., яка отримала ступінь спеціаліста за спеціальністю «Соціальна робота» і працює в Бла-годійному фонді «Caritas Odessa UGCC», з яким кафедра ПСР також плідно співпрацює.  Співробітництво кафедри ПСР з роботодав-цями передбачає зокрема запрошення представ-ників установ стейкхолдерів на захист кваліфіка-ційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Перебуваючи на захисті ква-ліфікаційних робіт, зокрема як голови ЕК, робо-тодавці мають можливість надати студентам за-питання в межах проведених ними досліджень і з’ясувати актуальність їх наукових доробок; озна-йомитись з результатами SWOТ-аналізу, проведе-

ного на базі їх установи, та запропонованими сту-дентами рекомендаціями щодо покращення її ро-боти; отримати методичні рекомендації, розроб-лені студентами разом із науковими керівниками кваліфікаційних робіт, щодо сучасних методів і технологій роботи з різними категоріями насе-лення; ознайомитись з розробленими студентами лекціями, тренінгами, призначеними як для під-вищення кваліфікації соціальних працівників, так і для соціальної роботи з різними її категоріями. Кафедра ПСР плідно співпрацює не тільки з дійсними та потенційними роботодавцями, але й з академічною спільнотою – спорідненими кафе-драми різних ЗВО України (кафедрою соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, кафедрою соціаль-ної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кафедрою педагогіки і соціальної роботи Чернівецького національного університе-ту імені Юрія Федьковича, кафедрою соціальної роботи Миколаївського національного універси-тету імені В. О. Сухомлинського та ін.). Така спів-праця передбачає: формування базових засад під-готовки студентів до майбутньої професійної діяльності; здійснення науково-дослідної, на-вчально-методичної, консультативної та видав-ничої діяльності з питань модернізації освітньої підготовки студентів; підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних праців-ників кафедр; спільну підготовку та видання нау-кової, науково-популярної та навчально-методичної літератури, посібників (зокрема еле-ктронних), засобів навчання з актуальних проб-лем підготовки майбутніх соціальних працівни-ків; організацію та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, диспутів, тематичних зустрічей та «круглих столів» з акту-альних проблем освітньої політики України. За допомогою академічної спільноти викла-дачами кафедри ПСР проводяться педагогічні експерименти, спрямовані на підвищення якості вищої освіти. В межах таких експериментів відбу-вається анкетування викладачів, анкетування і діагностування студентів спеціальності «Соціальна робота» за різними методиками, ап-робуються нові навчальні дисципліни тощо.  Висвітлений досвід багаторічного співробіт-ництва кафедри ПСР з різноманітними соціаль-ними установами свідчить про те, що співпраця зі стейкхолдерами дозволяє вирішити головну проблему професійної підготовки майбутніх фа-хівців із соціальної роботи у ЗВО: поєднати її тео-ретичну і практичну складові. Якщо працівники соціальних установ, які здебільшого не мають спеціальної підготовки, але мають багаторічний 
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досвід практичної діяльності в соціальній сфері, потребують додаткової теоретичної підтримки, то студенти – майбутні соціальні працівники, – здобувають неоціненній практичний досвід про-фесійної діяльності за допомогою наставників – 
працівників установ стейкхолдерів. Щодо співро-бітництва з академічною спільнотою, то воно дозволяє об’єктивно, спільними зусиллями вирі-шувати проблеми, що виникають в процесі рефо-рмування вищої освіти і забезпечення її якості. 
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Виктория Корнещук. Сотрудничество со стейкхолдерами как предпосылка качества высше-
го образования 

В статье обоснована целесообразность сотрцдничества выпускающих кафедр заведений высшего 
образования со стейкхолдерами: реальними и потенциальными работодателями, выпускниками обра-
зовательных программ, соискателями высшего образования за первым (бакалаврским) и вторым 
(магистерским) уровнями высшего образования, а также академическим сообществом. Определены 
возможные направления такого сотрудничества: привлечение стейкхолдеров к разробке и пересмотру 
образовательных программ; приглашение на уебно-методические семинары на базы кафедри; анкетиро-
вание стейкхолдеров; установление договорных отношений, предусматривающих, в частности, воз-
можность проведение производственной и преддипломной практики студентов на базе учреждений 
стейкхолдеров, последующее трудоустройство выпускников кафедры; привлечение ведущих специали-
стов учреждений стейкхолдеров к проведению учебных занятий; привлечение ведущих специалистов 
учреждений стейкхолдеров и выпускников кафедры к проведению занятий и мастер-классов; приглаше-
ние представите лей учреждений стейкхолдеров на защиту квалификационных работ; привлечение 
академического сообщества к разраьотке учебно-методического обеспечения дисциплин, предусмотрен-
ных образовательными программами; проведение совместных педагогических экспериментов, направ-
леннях на повышение качества высшего образования. Представлен опыт такого сотрудничества за 
данными направлениями. 

Ключевые  слова :  будущий социальный работник, образовательная программа, профессиональ-
ная подготовка, качество высшего образования, стейкхолдер, академическое сообщество. 

 
Victoria Korneshchuk. Collaboration with stakeholders as a prerequisite for higher education 

quality 
The article substantiates the expediency of establishing cooperation of graduating departments of higher 

education institutions with stakeholders: actual and potential employers, graduates of educational programs and 
applicants for higher education at the first (Bachelor’s) or second (Master’s) level. 
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Вікторія КОРНЕЩУК Співробітництво зі стейкхолдерами як передумова якості вищої освіти 
Possible directions of such cooperation are stated: involvement of stakeholders in development and revision 

of educational programs; invitation of stakeholders to teaching seminars held at the department; questioning of 
current stakeholders; questioning of potential stakeholders; establishing contractual relations, which include, in 
particular, the possibility of conducting industrial and undergraduate practice of students on the basis of stake-
holder institutions, further employment of graduates of the department, etc.; involvement of leading specialists of 
stakeholder institutions in training both at the institution of higher education and at the institution of the stake-
holder; involvement of leading specialists of stakeholder institutions, as well as graduates of the department in 
conducting classes and workshops within student scientific circles; invitation of representatives of stakeholder 
institutions to defend the qualification works of the first (Bachelor’s) and second (Master’s) educational levels of 
higher education; involvement of the academic community in the development of educational and methodological 
support for the disciplines envisaged by the educational program (Syllabus); carrying out, supported by the aca-
demic community, pedagogical experiments aimed at improving the quality of higher education. 

The experience of cooperation of the department of psychology and social work of the Odesa National Poly-
technic University with employers in the specified directions is covered. 

The results of the survey of stakeholders that enable analysing the quality of higher education in the educa-
tional programs «Social work» for the first (Bachelor’s) and second (Master’s) levels, are presented. 

It is emphasized that cooperation with stakeholders allows solving the main problem of professional training 
of future specialists in social work: combination of its theoretical and practical components. If employees of social 
institutions, who mostly lack special training but have many years of experience in the field of social work, require 
additional theoretical support, then students, future social workers, gain invaluable practical experience of pro-
fessional activity with the help of mentors, employees of the institutions of stakeholders. With regard to coopera-
tion with the academic community, it enables an objective, joint effort to solve problems that arise in the process 
of reforming higher education and ensuring its quality. 

Keywords :  future social worker, educational program, vocational training, quality of higher education, 
stakeholder, academic community. 
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ДУХОВНІСТЬ І МУЗИЧНА КУЛЬТУРА  
ДОБИ РЕВОЛЮЦІЙНОГО КЛАСИЦИЗМУ  

(педагогічні студії) 
У статті розглядається вплив ідей Просвітництва на світову культуру, зокрема, музичну. У шкіль-

ні курси історії введено питання розвитку світової культури і мистецтва. автори статті пропонують 
своє бачення щодо викладення матеріалу відносно музичного мистецтва. У шкільні курси історії введено 
питання розвитку світової культури і мистецтва. Учні чітко не уявлятимуть історичної долі народу, 
якщо не знатимуть його літератури, живопису, музики, архітектури. Знайомлячись з досягненнями 
людського суспільства в галузі духовної культури, учні дізнаються про видатних митців тієї чи іншої 
епохи, про характер їхньої творчості, про її значення для народу. На прикладах кращих творів мистецт-
ва вони вчаться правильно сприймати й оцінювати художню спадщину і культурні здобутки сучаснос-
ті. Поступово учні починають розуміти, що розвиток мистецтва зумовлюється особливостями певно-
го історичного періоду, починають усвідомлювати активну роль яку відіграє прогресивне мистецтво в 
житті суспільства, помічати його зв’язок з передовими ідеями епохи. Невід’ємною частиною історії є 
духовне життя народу, яке знаходить відображення в кращих творах мистецтва. Талановитий твір 
мистецтва – це не тільки національне надбання, а світове. Ми добре знаємо, що художнє слово, перелив 
барв, виразність каменю, гармонія звуків надихають сучасників і передають нащадкам пам’ять серця і 
душі про наше покоління, про наш час, його турботи і звершення. Учні краще засвоять культурно-
історичні теми, якщо відвідуватимуть музеї, картинні галереї, прослуховуватимуть музичні твори, 
братимуть участь у проведені бесід, присвячених окремим художникам чи композиторам, організації 
літературно – музичних вечорів тощо. У позакласній роботі вчитель доповнює, поглиблює, розширює 
викладене на уроці про той чи інший вид мистецтва, про того чи іншого митця, стиль, епоху, вчить 
розуміти мистецькі твори. Подібна організація роботи сприятиме ефективності і якості навчальної і 
виховної роботи, сприятиме розвиткові пізнавальних інтересів учнів і здобуттю ними навичок самос-
тійного полонення знань. Під впливом просвітителів у літературі і мистецтві ХVІІІ ст. формується 
новий художній напрям – революційний класицизм. Представники цього напряму запозичували образи й 
сюжети для своїх творів з античної історії, але вкладали в них злободенний зміст. Після перемоги фра-
нцузької буржуазної революції 1789 – 1794 рр., яка відкрила період ломки феодалізму і перемоги капіта-
лізму в країнах Європи, наступила епоха піднесення мистецтва буржуазного суспільства. Ми пропонує-
мо ознайомлювати учнів з питаннями розвитку музичного мистецтва в процесі вивчення всього істо-
ричного курсу з таких міркувань: по-перше, передові діячі музичного мистецтва нового часу – це в пере-
важній більшості активні учасники всіх найважливіших подій даного історичного періоду. Знайомство з 
ними – це знайомство з типовими представниками певної епохи, а через них – з діяльністю окремих ви-
датних історичних діячів; по-друге, передові митці нового часу з реалістичною правдивістю відобража-
ли хід історичних подій, очевидцями і учасниками яких вони були. Їхні твори – своєрідні історичні джере-
ла, з яких ми сьогодні черпаємо свої знання про минуле. Отже, твори музичного мистецтва знайомлять 
учнів з розвитком передових ідей, із світосприйманням і світорозумінням людей певного періоду. Таким 
чином, культурно-історичний матеріал – це органічна частина загального курсу історії. Він сприяє фор-
муванню світогляду учнівської молоді, готує її до повноцінного, корисного для суспільства життя, вихо-
вує особистість Уроки, відведені програмою на вивчення культурно – історичного процесу в новий час 
можна провести як узагальнюючі. Під час цих уроків, ознайомлюючи учнів з духовним життям народу в 
певний історичний період, учитель узагальнює здобуті ними в процесі вивчення конкретного курсу істо-
рії знання про його соціально-економічне, політичне і культурне життя. Обов’язково слід врахувати і 
підсумувати всю ту роботу, яка була присвячена ознайомленню учнів з літературою і мистецтвом на 
уроках історії. Матеріал уроку легко узгодити з тими знаннями, які учні здобули при вивченні літерату-
ри, малювання, музики. 

Ключові  слова :  історія музики, просвітництво, музична творчість, музична культура, духовний 
світогляд, загальноосвітня школа. 
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Складність епохи Просвітництва, жорсто-кість боротьби нового із старим, більш прогреси-вного з реакційним знаходить відбиток у тогоча-сній культурі. Художня література, живопис, му-зика намагаються звільнитися від впливу церк-ви, скинути з себе її ідеологічні пута. Передові композитори шукають нові музичні форми. Їх більше цікавлять духовний світ людини, її розду-ми і переживання. Їх приваблює реальне життя, жива природа, звичайна людина.  Готуючись до уроків, учитель визначає, з якими саме діячами культури і мистецтва і в яко-му обсязі найдоцільніше ознайомити учнів. При-родно, що серед них повинні бути представники найбільш визначних художніх напрямів. Форми, методи і питома вага цього ознайомлення різні. У VІІІ класі учні вже мають широкі знання з музич-ного мистецтва. Крім суто спеціальних знань і вмінь, вони мають певний багаж і загальноосвіт-ніх знань. Вони володіють основами музичної грамоти, знають види, форми, жанри мистецтва, розбираються в його специфічних засобах вираз-ності. Усе це з успіхом можна використати при аналізі творів мистецтва і на уроках історії. На уроках музики в молодших і середніх кла-сах учні поступово дізнаються про життєвий і творчий шлях визначних представників вітчиз-няної і зарубіжної класики. Серед них чільне міс-це посідають Й.Бах, В.Моцарт, Л.Бетховен та ін., тобто ті композитори, вивчення творчості яких є обов’язковим і на уроках історії. Так, в основу уроку слід покласти ідею організації максималь-ної активності і самостійності учнів. На уроці ши-роко використовуються знання з історії та інших предметів, наочні посібники тощо. Урок склада-ється з трьох частин. Кожна частина починається коротким вступом учителя, закінчується узагаль-нюючим висновком. Матеріал про розвиток му-зичного матеріалу засвоюється шляхом діалогу про життєвий і творчий шлях видатних компози-торів, світогляд яких склався під впливом ідей Просвітництва, у процесі якої використовуються один-два невеликих музичних фрагменти з тво-рів – (Й-С.Бах. Прелюдія та фуга ре-мінор; В.Моцарт. – Арія Фігаро з опери «Весілля Фігаро», Симфонія соль-мінор (фрагмент з першої части-ни), Фрагмент з «Реквієму»; Л.Бетховен. – Фраг-мент з 5-ї симфонії (ч.І), «Егмонт», Апасіоната, Патетична соната (за вибором учителя)). Вивчення тем з мистецтва слід продовжити в позаурочний час. Зміст і форми позакласної робо-ти найрізноманітніші: культпоходи до театру, концертного залу, музею чи на художню вистав-ку; перегляд кінофільмів про життя і творчий шлях діячів культури і мистецтва, телепередач і т. ін; прослуховування музичних записів; прове-

дення літературних і музичних вечорів. Нижче подаємо фактичний матеріал, який допоможе вчителеві в підготовці до уроку та проведенні позакласних заходів, і деякі методичні рекомен-дації. Коли учні починають вивчати тему, яка прис-вячується розвитку музичного та образотворчого мистецтва в новий час, то слід акцентувати на тому, що її представники відображають період Просвітництва. Визначний вклад у розвиток світового музи-чного мистецтва нового часу зробив німецький композитор і музикант Йоганн-Себастьян Бах (1685 – 1750)[7]. Й.Бах – це композитор-новатор, композитор-філософ. Його мелодійні, глибоко хвилюючі твори були наскрізь пройняті любов’ю до народу, турботами про його долю. Всім своїм характером, змістом та ідейним спрямуванням вони значно випереджали свій час і тому не були належно оцінені сучасниками. Засоби виразності, існуючі тоді музичні інструменти не могли пере-дати всю глибину творів Баха. Відчуваючи це, композитор багато працював над удосконален-ням інструментів. Й.Бах був не лише великим композитором, а й неперевершеним музикантом-органістом, віо-лончелістом тощо. Його виконавська майстер-ність вражала слухачів. Не визнаючи його творів, нехтуючи ними, тогочасні виразники громадсь-кої думки віддавали шану його віртуозній грі на музичних інструментах, особливо органі. Харак-терною особливістю творчості Й.Баха було те, що він ніколи не задовольнявся досягнутим. Він на-полегливо вчився все життя, удосконалюючи свою виконавську майстерність, поглиблюючи знання як композитор. Щоб величний образ Й.Баха піднявся перед учнями з глибин віків на весь свій гігантській зріст, слід коротко розповіс-ти про його життя і творчий шлях. У політично роздробленій, спустошеній три-дцятилітньою війною, культурно відсталій Ні-меччині музика була привілеєм світських і духов-них верств. Світська знать гордувала вітчизня-ною народною музикою. Вона сліпо схилялася перед усім іноземним, віддавала перевагу часто бездумній, розважальній музиці, підтримувала лише тих німецьких композиторів, які наслідува-ли, нехай навіть бездарні, італійські чи французь-кі зразки. Так звані покровителі «серйозної» му-зики, духовні феодали, розглядали її як служни-цю релігійного культу і дозволяли виконувати під час богослужіння лише церковні твори – меси, хорали, реквієми тощо. Й.Бах, спадковий музи-кант, повністю залежав від уподобань високопос-тавлених меценатів. Вони намагались зламати творчий дух генія, принизити його людську  
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Елеонора КУЧМЕНКО,  Алла КОЗИР Духовність і музична культура доби революційного класицизму (педагогічні студії) гідність, перетворити в ремісника. Композитор чинив відчайдушний опір. Для нього музика, ху-дожня творчість були змістом життя. Він написав понад 500 музичних композицій світського і ду-ховного змісту. Це невеличкі твори і концерти для органу, віолончелі, клавесина, оркестру. У них широко використано мелодику народних пісень і танцювальної музики, глибоко й правди-во передано почуття людини, відтворено її думи й прагнення. Бах створив кілька ораторій. Кра-щою з них є «Страсті за Матвієм». В основу цього твору покладена біблейська легенда про тортури і страту Христа. За сюжетом і формою «Страсті» були релігійною композицією. Але трактовка зо-бражувального, ідейна спрямованість твору ви-йшли за рамки старої легенди і перетворили його в грандіозну народну драму. В живих музичних образах ораторія розповіла про страждання наро-ду, про його мрії, про споконвічну боротьбу добра і зла. Сам композитор не призначав цієї ораторії для церкви. Учні переконуються в цьому, коли дізнаються, що для її виконання потрібен був оркестр із 400 чоловік. Вперше в повному складі оркестру і хору ця ораторія була виконана в 1829 р., тобто через 100 років після написання. Її пос-тановку здійснив видатний німецький компози-тор Мендельсон. (Ф. Мендельсон-Бартольді  (1809-1847) – німецький композитор, музикант, диригент, музичний діяч. Заснував першу в Німе-ччині консерваторію. Належить до романтичного напряму в музиці, хоч повністю не відмовився від класичних традицій) [7]. Великий внесок у розвиток світського музич-ного мистецтва, зокрема оперно-симфонічної музики, зробив австрійський композитор Вольф-ганг-Амадей Моцарт (1756-1791) [8]. Світле, жит-тєрадісне мистецтво В.Моцарта, незвичайність його біографії хвилюють учнів і надовго залиша-ють в їх душах глибокий слід. В.Моцарт народив-ся в невеликому австрійському місті Зальцбурзі, яке славилося чудовою альпійською природою, старовинною архітектурою і піснями. Батько йо-го був придворним композитором і диригентом у зальцбурзького архієпископа. У маленького Во-льфганга рано виявилося музичне обдарування. У три роки хлопчика важко було відірвати від музичного інструмента, і батько змушений був обережно взятися за його навчання. Вольфганг все схоплював на льоту, оволодівав музичною майстерністю без будь-якого напруження. У 6 років він уже артистично грав на клавішних ін-струментах, майже самотужки оволодів грою на скрипці та органі. Бажаючи звернути увагу гро-мадськості на незвичайний талант сина і тим під-готувати ґрунт для його майбутньої музичної кар’єри, батько в 1762 р. повіз шестирічного Мо-

царта в першу концертну подорож по Європі, яка продовжувалася три роки. За цей час Вольфганг відвідав Мюнхен, Відень, Париж, Лондон, Гаагу. Скрізь він виступав з тривалими концертами, вільно імпровізував на задані теми, за бажанням слухачів виконував на музичних інструментах складні вправи. Слава випереджала маленького Моцарта. Столиці європейських держав з нетер-пінням чекали його приїзду. Газети були запов-ненні хвалебними відгуками. Публіка захоплено аплодувала «маленькому музичному чуду». Коро-лівські двори гостинно приймали в себе і пестили геніального хлопчика. Під час своєї першої конце-ртної подорожі В.Моцарт починає створювати самостійні музичні твори – сонати і симфонії. Де-які з них тоді ж були надруковані. Такими ж феє-рично-казковими були і подальші концертні поїз-дки В.Моцарта, особливо поїздка в Італію, яку він здійснив у чотирнадцятирічному віці. Юний му-зикант і композитор обирається членом двох ака-демій – Булонської і Веронської. Прославлений Міланський театр замовляє йому оперу на героїч-ну тему – «Мітридат, цар понтійський». Опера пройшла на сцені з великим успіхом. Поступово інтерес до творчості молодого артиста зникає, адже з віком у Моцарта як виконавця і компози-тора все чіткіше почала виявлятись власна інди-відуальність, яскрава творча манера виконання творів, яка сміливо виходила за межі старих тра-дицій і звичних зразків. Не знайшовши постійної роботи, шістнадця-тирічний В.Моцарт повертається в рідний Зальц-бург. Наступає похмурий період у його житті – період безправного і приниженого становища домашнього музиканта в деспотичного зальцбур-гського архієпископа. Єдиною утіхою для В.Моцарта у цей період є композиторська твор-чість (у цей час він плідно працював, створюючи симфонії, серенади, концерти, церковну вокальну музику тощо. Всі його музичні твори цих років були спрямовані на те, щоб вийти з-під впливу іноземних традицій, прокласти в музиці свій вла-сний шлях. На противагу віртуозній з технічного боку музиці, але пустій і бездумній за змістом, яка полонила в той час Європу, В.Моцарт прагнув створити легку, граціозну і водночас глибоку, правдиву, близьку до народу музику. Він мріяв про справжню національну оперу. Туга за теат-ром, непереборне бажання писати для нього спо-нукали Моцарта піти на такий серйозний крок. Він пориває зі своїм залежним становищем, зали-шає службу в архієпископа, їде до Відня і стає «вільним художником». Духовно розкріпачив-шись, звільнивши своє мистецтво від опіки «сильних світу цього», В.Моцарт пише геніальні музичні твори різних жанрів і серед них кращі 
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свої опери – «Весілля Фігаро», «Дон-Жуан», «Чарівна флейта». Творчість Моцарта цих років була пройнята духом епохи. У ній гучно лунали ідеї просвітителів, чувся відгомін французької революції. Мовою звуків композитор доводив, що людям властивий багатий духовний світ і високі прагнення. У своїх операх він вивів цілу галерею сучасників, з їх думками і переживаннями, з усією багатогранністю характерів і складністю соціаль-них стосунків. Ці опери заклали основи сучасної оперної драматургії. Заслуга В.Моцарта полягає в тому, що він знищив штучні перегородки, які іс-нували раніше між героїчними і комедійними операми, між драматизмом ситуації і піднесеніс-тю людських почуттів, з одного боку, та повсяк-денністю життя і реальних буденних турбот і пе-реживань звичайної людини. Закінчуючи розповідь, учитель зазначає, що обраний В.Моцартом життєвий шлях «вільного художника» був надзвичайно важкий. На ньому композитора спіткали вічні турботи про засоби існування, постійна незабезпеченість, жорстока злиденність. Нестатки і непосильна праця рано звели Моцарта в могилу (він помер у 35 років). Геніального композитора поховали в загальній могилі для бідних, і місце його поховання зали-шилося невідомим. Такий сумний і трагічний кі-нець цього ніколи не втрачаю чого бадьорості творця життєстверджуючої, радісної, світлої му-зики. Творча діяльність Й.Баха, В.Моцарта і бага-тьох інших композиторів минулого підготувала ґрунт, на якому виросла могутня стихія музики Л.Бетховена – вершина світового музичного мис-тецтва. Музика Л.Бетховена – монументальна за формою і революційна за змістом. Її живила буре-мна епоха, в яку творив композитор, надихали ідеї й настрої, що панували в Європі в часи фран-цузької буржуазної революції кінця ХVІІІ ст. і в післяреволюційний період. Геніально відтворюю-чи дух тогочасної дійсності, музика Бетховена разом з тим своїми образами виходила за рамки буржуазних ідеалів, сміливо долала обмеженість поглядів буржуазних революціонерів і піднімала-ся до мрії про справжнє братерство і свободу. Розпочинаючи з учнями вивчати творчість Л.Бетховена, слід насамперед спрямувати їх увагу на з’ясування характеру його музики, на розкрит-тя її героїко-революційного змісту, на змалюван-ня титанічного образу самого композитора, лю-дини з незламною волею, невгамовними при-страстями, глибоко філософським мисленням. Людвіг ван Бетховен (1770-1827) народився в сім’ї придворного співака. Його дитинство та юність минули в місті Бонні, тодішній столиці Кельнського кюрфюрства. Зрілість і розквіт тала-

нту наступили в Відні, куди він переїхав на пос-тійне мешкання в 1792 р. [1]. Перша слава до Л.Бетховена прийшла як до віртуозного музикан-та і пристрасного імпровізатора. Трохи пізніше столиця Австрійської імперії визнала його як ге-ніального композитора. Учні повинні усвідомити новаторський хара-ктер творчості Л.Бетховена, яка виросла на ґрун-ті музичного класицизму. Але Л.Бетховен рішуче відмовився від легкого, розважального характе-ру, який був притаманний основній масі музич-них творів цього напряму. На своє озброєння він взяв з класицизму лише слабкі зародки серйозної музики, розвинувши їх до рівня героїчного жан-ру. Образно кажучи, коріння творчості Л.Бетховена розвинулось у класицизмі, могутній стовбур і вся крона знаходиться в реалізмі, а окремі гілки сягають романтизму. Л.Бетховен прагнув своєю музикою реалісти-чно відтворити навколишню дійсність, глибоко й конкретно розкрити багатий внутрішній світ лю-дини. Головною темою його музичних творів була змалювання гострої боротьби героїчної особи і народних мас з деспотизмом і тиранією за свобо-ду і щастя людства. Коротко ця тема може бути висловлена формулою: через боротьбу до перемо-ги. Твори композитора будувалися на різних кон-трастах і протиставленнях, на драматичних зітк-неннях двох протилежних сил: темної і світлої, добра і зла, страждань і радощів, безвір’я і надії. Бетховен писав твори різних жанрів. Але го-ловне його надбання – це симфонічна музика, в основу якої він заклав велику ідею і глибоко та всебічно розвивав її. Л.Бетховен примусив по-новому зазвучати оркестр. Революційний світо-гляд Л.Бетховена, його вільнолюбство й демокра-тизм з найбільшою силою виявились у 3-ій, 5-і і 9-ій симфоніях, в увертюрах до трагедії Гете «Егмонт» і до опери «Фіделіо», та в сонаті «Апасіоната». Найбільшою популярністю серед симфоній Бетховена користується 5-та (1805 – 1808). Її ідея коротко може бути висловлена так: від мороку до світла, через боротьбу до перемоги. Музика симфонії відтворює героїчну боротьбу людини з темними силами, які оточують її, зма-льовує наполегливі пошуки серед пітьми дороги до світла і щастя. Особливо вражаючою є перша частина симфонії. Вона пройнята зловісною і нев-молимою мелодією, про яку сам Бетховен сказав, що так стукає в двері доля. Вищим досягненням бетховенського симфонізму, своєрідним підсум-ком усієї творчої роботи композитора є його остання, 9-та симфонія (1824 р.). Це великий гли-боко філософський і водночас пристрасно-лірич-ний твір. Історія світової музики ще не знала  до того такого монументального за формою і гли-
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бокого за змістом твору. Зовсім новим, як для сим-фонічного жанру, було і введення в нього тексто-вого супроводу. Фіналом симфонії стала покладе-на на музику «Ода радості» Ф. Шіллера, яка вико-нувалась оркестром, хором і солістами. Дев’яту симфонію Бетховена, за якою міцно закріпилась назва «Симфонія радості», називають великою соціальною утопією першої половини ХІХ ст. Ознайомлення з творчістю Бетховена буде неповним, якщо учні не прослухають хоча б фраг-ментарно на уроці чи в позаурочний час окремі його музичні твори. Для прослуховування слід обирати лише ті з них, в яких основна ідея вира-жена чітко і зрозуміло, а музичних образів неба-гато. Такою, зокрема, є увертюра до трагедії Гете «Егмонт». Трагедія Гете змальовує один з епізо-дів героїчної боротьби нідерландського народу проти іспанських поневолювачів у ХVІ ст. Музич-ний вступ (увертюра) до трагедії створює своєрі-дний фон, на якому розгортаються події. На наш погляд, найдоцільніше на уроці про-слухати першу частину сонати «Апасіоната», а решту в позаурочний час. Соната «Апасіоната», тобто «Пристрасна», пронизана наскрізь духом самовідданої боротьби, великих людських пере-живань, трагізм ситуації.  Завершити роботу по ознайомленню учнів з творчістю Л.Бетховена найкраще яскравим зма-

люванням образу самого композитора. Л.Бетховена відзначали неймовірна працездат-ність, наполегливість, глибока принциповість. Він ніколи не пристосовувався до традицій і па-нуючих смаків, ніколи не йшов за уподобанням публіки. Коли одного разу йому закинули докір, що його симфонія надто довга, він відповів, що має намір написати нову, яка триватиме годину; тоді ця здаватиметься короткою. Бетховен не погоджувався спрощувати, полегшувати свою музику або дещо переробляти в ній. Він вважав, що акторів і слухачів слід піднімати до найбіль-ших висот музичного мистецтва, а не мистецтво опускати до рівня сучасної виконавської техніки чи звичних публіці шаблонів. Коли композитору було 27 років, він поступово почав втрачати слух. Але хвороба не зломила його духу. Майже зовсім глухий, він продовжував працювати, створюючи все нові й нові шедеври. Таким чином, слід зробити наступні виснов-ки, що дана тема з історії музичної культури часів становлення ідей просвітництва та їх подальшо-го історичного розвитку дає надзвичайно бага-тий матеріал для кращого розуміння учнями тієї епохи і подальшого розвитку не лише європейсь-кої музичної культури, а усієї світової музичної спадщини, яка є класичним підґрунтям і для су-часної культури. 
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Элеонора Кучменко, Алла Козырь. Духовность и музыкальная культура эпохи революцион-

ного классицизма (педагогические студии) 
В статье рассматривается влияние идей Просвещения на мировую культуру, в частности, музы-

кальную. В школьные курсы истории введено вопросы развития мировой культуры и искусства. авторы 
статьи предлагают свое видение изложения материала относительно музыкального искусства. В 
школьные курсы истории введено вопросы развития мировой культуры и искусства. Знакомясь с дости-
жениями человеческого общества в области духовной культуры, учащиеся узнают о выдающихся ху-
дожниках той или иной эпохи, о характере их творчества. На примерах лучших произведений искусства 
они учатся правильно воспринимать и оценивать художественное наследие и культурные достижения 
современности. Учащиеся лучше усвоят культурно-исторические темы, если будут посещать музеи, 
картинные галереи, прослушивать музыкальные произведения, участвовать в проведении бесед, посвя-
щенных отдельным художникам или композиторам и тому подобное. Под влиянием просветителей в 
литературе и искусстве XVIII века. формируется новое художественное направление – революционный 
классицизм. Представители этого направления заимствовали образы и сюжеты для своих произведе-
ний из античной истории, но вкладывали в них злободневный смысл. Мы предлагаем знакомить учени-
ков с вопросами развития музыкального искусства в процессе изучения всего исторического курса. Та-
ким образом, культурно-исторический материал – это органическая часть общего курса истории. Он 
способствует формированию мировоззрения учащейся молодежи, готовит ее к полноценной, полезной 
для общества жизни, воспитывает личность Уроки, отведенные программой на изучение культурно-
исторического процесса в новое время можно провести как обобщающие. Во время этих уроков, знакомя 
учеников с духовной жизнью народа в определенный исторический период, учитель обобщает получен-
ные ими в процессе изучения конкретного курса истории знания о его социально-экономическое, полити-
ческое и культурное жизни. Обязательно следует учесть и подытожить всю ту работу, которая была 
посвящена ознакомлению учащихся с литературой и искусством на уроках истории. Материал урока 
легко согласовать с теми знаниями, которые учащиеся получили при изучении литературы, рисования, 
музыки. 

Ключевые  слова :  история музыки, просвещение, музыкальное творчество, музыкальная культу-
ра, духовное мировоззрение, общеобразовательная школа. 

 
Eleonora Kuchmenko, Alla Kozyr, Spirituality and musical culture of the revolutional classicism 

(pedagogical studios) 
The article is dedicated to study of impact of Enlightenment ideas on world culture, in particular, music. The 

issues of the development of world culture and art have been introduced in school history courses. The authors of 
the article offer their views on teaching material in relation to music. 

The issues of the development of world culture and art have been introduced in school history courses. The 
students will not clearly represent the historical fate of the people unless they know their literature, painting, mu-
sic, architecture. Acquainted with the achievements of human society in the field of spiritual culture, students 
learn about the outstanding artists of one era or another, the nature of their creativity, its importance to the peo-
ple. Using examples of the finest works of art, they learn to properly perceive and appreciate the artistic heritage 
and cultural achievements of the present. Gradually, students begin to understand that the development of art is 
predetermined by features of a certain historical period; they become aware of the active role played by progres-
sive art in society, to notice its connection with advanced ideas of the era.  

An integral part of history is the spiritual life of the people, which is reflected in the finest works of art. A tal-
ented work of art is not only a national asset, but also a world asset. We are well aware that the artistic word, the 
overflow of colors, the expressiveness of stone, and the harmony of sounds inspire contemporaries and convey to 
the descendants the memories of the heart and soul of our generation, of our time, its anxieties and accomplish-
ments. Students will be better acquainted with cultural and historical topics by visiting museums, art galleries, 
listening to musical works, participating in talks devoted to individual artists or composers, organizing literary 
and musical evenings and more. In extracurricular work, the teacher complements, deepens, expands on the les-
son about this or that kind of art, about an artist, style, epoch, and teaches to understand works of art. Such or-
ganization of work will promote efficiency and quality of educational and educational work, will promote devel-
opment of cognitive interests of students and acquisition of skills of independent acquisition of knowledge under 
the influence of the Enlightenment in the literature and art of the eighteenth century. A new artistic direction is 
emerging – revolutionary classicism. Representatives of this area borrowed images and plots for their works from 
ancient history, but put into them a topical content. After the victory of the French bourgeois revolution of 1789 – 
1794, which opened the period of the collapse of feudalism and the victory of capitalism in the countries of 
Europe, the era of the rise of the art of bourgeois society has come. 

Елеонора КУЧМЕНКО,  Алла КОЗИР Духовність і музична культура доби революційного класицизму (педагогічні студії) 
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Елеонора КУЧМЕНКО,  Алла КОЗИР Духовність і музична культура доби революційного класицизму (педагогічні студії) 
We propose to introduce students to the development of musical art in the process of studying the whole his-

tory course for the following reasons. First, the leading figures of modern-day musical art are, for the most part, 
active participants in all the major events of this historical period. Acquaintance with them is an acquaintance 
with the typical representatives of a certain era, and through them – with the activities of certain prominent his-
torical figures. Secondly, the foremost artists of modern times, with realistic truthfulness, reflected the course of 
historical events that they were witnesses and participants of their works are the original historical sources from 
which we draw our knowledge of the past today. Thus, the works of musical art acquaint students with the devel-
opment of advanced ideas, with the worldview and outlook of people of a certain period.  

Thus, cultural and historical material is an organic part of the general history course. It contributes to the 
formation of the outlook of the student youth, prepares it for a full and useful life for the society, and educates the 
person. During these lessons, as he introduces the students to the spiritual life of the people in a particular histori-
cal period, the teacher generalizes the lessons they have learned in the course of learning a particular course of 
history about their socio-economic, political and cultural life. 

Be sure to take into account and summarize all the work that has been done to familiarize students with lit-
erature and the arts in history lessons. The material of the lesson is easy to reconcile with the knowledge that the 
students have gained in studying literature, drawing, and singing. 

Keywords :  music history, education, musical creativity, musical culture, spiritual outlook, school.  
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Визначальну роль у відродженні національ-ної культури, системи освіти в Україні, набуває художнє-естетичне виховання як засіб формуван-ня духовного світу людини, розуміння нею безпе-рервності світобудови та їх розвиток у гармонії, красі та любові. Питання становлення духовності особистості потребує здатність до повноцінного сприйняття творів високого мистецтва, художньо-естетичний розвиток вокальної культури. Як за-уважує науковець І.Зязюн, “фундаментом худож-ньо-естетичного виховання студентів, має стати національна художньо-мистецька спадщина, роз-чищена від штучних намулів, спотворених впли-вів, непритаманних українському народові” [6, С.20-22.].  Вивчення питань художньо-естетичного роз-витку вокальної культури як наукової категорії є актуальною проблемою для сучасної освіти. Цей процес сприяє необхідності у підвищенні рівня художньо-естетичного розвитку професійної ді-яльності фахівця та забезпечення ефективності його самовдосконалення. Тобто він є сьогодні запорукою успішного професійного становлення спеціаліста. Розгляду даного питання ми і хочемо приділити увагу у нашій статті.  Проблему художньо-естетичного розвитку вокальної культури як наукової категорії вивча-ють сучасні педагоги, дослідники: Л. Василенко, Л. Гавриленко, І.Зязюн, Г. Стасько, Г. Панченко, В. Коробко, Л. Красовська, О. Рудницька та інші. Однак, вирішенню цього питання не знайшла достатнього висвітлення у науковій навчально-методичній літературі. 

Метою нашої статті є висвітлення процесу художньо-естетичного розвитку вокальної куль-тури як наукової категорії.  Безумовно, основою художньо-естетичного розвитку вокальної культури як вирішення нау-кової проблеми є світоглядні цінності та пов’яза-ні з ними концептуально-теоретичні й методоло-гічні позиції дослідників. У цьому випадку, не можна не звернути увагу на відсутність спеціаль-ного розгляду базового питання: що потрібно вкладати в основні поняття “художньо-естетичний ”, “вокальна культура”?  Якщо філософія як наука розглядає загальні закони природи, суспільного розвитку та мислен-ня, то естетика – це “наука про чуттєве – емо-ційне сприйняття дійсності, в основі якої лежить уявлення про красу та її результати, тобто вивчає процеси розвитку мистецтва та різноманіття ес-тетичного відношення людини до світу” [7,  С. 202–205.]. Предметом вивчення естетики є пи-тання про мистецтво, його закономірності розви-тку, різновиди. Філософський термін “естетичний” передба-чає синтез загальних характеристик, якім нале-жать естетичні об’єкти дійсності, явища природи, та їх відображення у свідомості людини, естетичні сприйняття, уявлення, ідеали, теорії та погляди, а також естетичні цінності. Аналіз естетичної діяль-ності формує в людині розуміння створювати та усвідомлювати прекрасне у житті. Розглянемо зв’язок між поняттями “естетичний” і “художній” . Розглядаючи поняття “художній” слід вра-ховувати все, що стосується мистецтва, а саме: 
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  
ЯК НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ 

В статті розглядується художньо-естетичний розвиток вокальної культури як наукової категорії. 
Розкривається зміст понять “художньо-естетичний” та “вокальна культура”. Визначено, що художньо-
естетичний розвиток вокальної культури є результатом попередньої художньо-творчої діяльності і 
початком професійної діяльності. Висвітлюються контекстуальні зв’язки художньо-естетичного роз-
витку з традиціями національної вокальної школи. Сформульовано різноманітні та багатопланові за-
вдання педагогічного навчального процесу. Означено міжпредметні зв’язки художньо-естетичного роз-
витку вокальної культури у процесі навчання майбутніх фахівців.  

Ключові  слова :  естетика, художньо-естетичний розвиток, культура, вокальна культура, міжп-
редметні зв’язки. 



141 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

творчої діяльності, сприйняття, оцінювання тво-рів мистецтва, вдосконалення музичних, хореог-рафічних, художніх та інших специфічних мисте-цьких здібностей людини. Тобто поняття “худож-ній” та “естетичний” залежні один від одного. Адже, термін “художньо-естетичний” формулює різноманітність царини прекрасного і потворно-го, трагічного та комічного, низького і піднесено-го та їх модифікації у природній і соціальних га-лузях, у мистецтві та в інших сферах буття, тобто не існує явищ, які б не мали художньо-естетичної природи і не були б прекрасними або високими, позитивно або негативно естетичними тощо. Доведено, що художньо-естетичному розвит-ку особистості сприяє залученню до творчої ді-яльності, зокрема, мистецької. Цей процес дає можливість людині реалізувати своє прагнення до краси, слухання, виконання чи споглядання художніх творів. У цій творчій діяльності відбува-ються “закономірні зміни художніх здібностей особистості, виражені в їх кількісних, якісних та структурних перетвореннях” [8, с. 268], тобто, здійснюється художньо-естетичний розвиток. Отже, цей процес, як невід’ємний складовий чин-ник естетичного розвитку особистості можна розглядати по-різному. Наприклад, розвиваючи вокальні навички та вміння, (музичний слух, по-чуття ритму, правильне дихання й точне інтону-вання) на антиестетичному, беззмістовному пі-сенному репертуарі, можна виховати гарного ви-конавця вульгарного співочого мистецтва.  За допомогою поняття “художньо-есте-тичний”, яке досліджується у контексті вокальної культури виражається його предмет, сутнісна спорідненість і системна єдність естетичних при-родних явищ і процесів. Адже, художньо-естетичний розвиток особистості людини є уні-кальним духовно-ціннісним явищем, що існує і виявляється через чуттєвість, як вираження “людських сутнісних сил”.  Загальновідомо, що поняття “культура” дос-лідники розглядують у двох напрямках: матері-альна і духовна. “Уся сфера матеріального вироб-ництва і його результати, те, що задовольняє ма-теріальні потреби людей, відноситься до матері-альної культури. А духовна культура охоплює всю сферу людської свідомості і духовного вироб-ництва” [3, С.126-138]. Сучасні наукові праці про-понують тлумачення слова “культура” як: “культура – культ світла”, “естетична культура – переживання культу світла, що передбачає обо-в’язковий чуттєвий відгук людини на все, що від-бувається у світі який її оточує” [5]. Особливої уваги заслуговує наукова праця Л.Волченко. В своїй концепції дослідник включає в культуру людини “всі сфери її діяльності, все те, що харак-

теризує суспільне життя людини, має безпосе-реднє відношення до культури і може відноси-тись до розряду культурних явищ” [4]. Для педа-гогіки важливо те, що термін „культура” характе-ризує також ірівень освіченості, вихованості кож-ної окремої людини. Тлумачення поняття “вокальна культура” ми розглядаємо, як цілісну систему норм звуковидо-бування, фонації, артикуляції, дикції, побудови фраз, емоційної насиченості співу тощо, і вона досягається у навчальному процесі систематич-них та репетиційних занять.  Українські вокальні традиції складалися про-тягом багатьох століть і концентрувалися у різ-них методичних системах М. Дилецького, М.Березовського, М. Леонтовича, К. Стеценка та інших. Вивчення цих систем орієнтує нас до розу-міння канонів вокального виконавства, усвідом-лення законів європейського вокального мистец-тва. Ми маємо художньо-естетичний досвід во-кальної культури видатних вітчизняних майстрів з вокального мистецтва, що поповнили скарбни-цю світової вокальної культури: Івана Козловсь-кого, Соломії Крушельницької, та сучасних співа-ків Володимира Гришка, Михайла Дідика, Вікторії Лук’янець, Романа Майбороди, Валентина Пиво-варова, Марії Стефюк, Тараса Штонди, та ін.  Художньо-естетичний розвиток вокальної культури фахівців музичного мистецтва пройшла певні етапи. Цей процес, як феномен педагогічної практики, існував завжди, але мав різне соціаль-не й професійне призначення залежно від впливу різних чинників: політичної ситуації; моральних відносин, що складалися у суспільстві; пануючої релігії; типу виховання. З цього приводу, В.Антонюк підкреслює: “Уособлюючи етноінтег-ративні процеси, носії української вокальної ку-льтури, де б вони не працювали, національне ми-стецтво яких би етносів не репрезентували, дові-ку залишаються етнофорами, а їхня творчість – специфічною формою реалізації культурної сис-теми ріднизни, що “працює” у якості культурної цитати у чужоземному контексті”[1,. с. 86]. В контексті художньо-естетичного розвитку вокальної культури як наукової категорії, ми вба-чаємо усвідомлення виконавця емоційно образ-ного розкриття змісту музики засобами співаць-кого голосу. Вокальна культура, як одна із найва-жливіших складових професійної підготовки майбутнього фахівця з музичного мистецтва, пе-редбачає специфіку його педагогічної діяльності, спрямовану на формування духовності особисто-сті, здатну відтворювати й збагачувати культуру суспільства.  Ми погоджуємось з тим, що художньо-естетичний розвиток, вокальної культури сприяє 
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особистісно емоційному ставленню до світу. Як зазначалося вище, у вокальному творі співак для себе відкриває художній зміст. Спроможність роз-криття ідей мистецьких образів ми також відно-симо до вокальної культури особистості. Розкриваючи вокальну культуру співака, від-мітимо зв’язок культури виконання художніх образів із технічною майстерністю і в їх бінарній єдності, що складає специфіку співу. Проте, ви-знаючи важливість виконавської техніки, вкаже-мо, що майстерність майбутніх фахівців музично-го мистецтва не можна зводити тільки до воло-діння вокально-виконавськими навичками. Відо-мо, що техніка є лише необхідним компонентом виконавської майстерності музиканта, допомагає співаку виконати головне завдання – створення художньої інтерпретації твору. Тому, перше пуб-лічне виконання вокального твору не завжди є успішним для молодих співаків. Однак, досвід виконавської діяльності вимагає наявності сфор-мованого відчуття певного стилю, слугує озна-кою майстерності, зокрема, вокальної культури. Викладачам співу необхідно вирішувати цю про-блему як першочергову.  У зв’язку з цим, звернемося до наукового дос-лідження Н.Бакланової, у якому розглядається питання про співвідношення професіоналізму і майстерності фахівця культури художнього про-філю. Науковець поділяє думку, що “професіо-налізм як необхідний щабель підготовки, базу, опору для досягнення високого результату в творчій діяльності, майстерності” [2, с.46]. Ми погоджуємося с думкою Н.Бакланової, що майсте-рність неможлива без професіоналізму, без ово-лодіння професійних знань, умінь, навичок, але вона ніколи не зводиться до професіоналізму. Ґрунтуючись на професіоналізмі, майстерність в той же час не ідентична йому. Отже, аналіз наукових праць з проблеми дос-лідження дозволив конкретизувати сутність по-няття вокальної культури як складної інтеграти-вної якості, що представлена здатністю до вдос-коналення виконавських умінь і навичок, різно-манітними знаннями за стильовим та жанровим ознаками вокально-технічного та навчально-художнього репертуару, що забезпечують висо-кий рівень сформованості готовності до ефектив-ної професійної діяльності. Вокальна культура молодого виконавця є складним феноменом, що характеризується бага-торівневою структурою. Художньо-естетичний розвиток вокальної культури як наукової катего-рії на сучасному етапі визначається рядом особ-ливостей, зумовлених основними завданнями, зокрема:  1. Удосконаленням системи музичної освіти, роз-ширенням мережі навчальних закладів, де ве-

деться підготовка співаків-виконавців, що спричинило урізноманітнення палітри виразо-вих засобів і розширення репертуару;  2. Залучення майбутніх співаків до вокально – виконавської діяльності, націленість на пі-знання національних пісенних традицій та співацьке самовдосконалення;  3. Оволодіння необхідною базою знань, умінь та навичок у сфері вокальної культури, вміння аде-кватно оцінити набутий виконавський досвід;  4. Вміння яскраво виконати вокальний твір і донести створений образ до слухачів.  Художньо-естетичний розвиток вокальної культури є комплексний та поступовий процес. Тому у навчальному процесі вокальної культури у майбутнього виконавця необхідно користува-тись принципом “від простого до складного”, ма-ючи на увазі як віковий, так і особисту специфіку навчального процесу. Міжпредметний підхід ху-дожньо-естетичного розвитку вокальної культу-ри у процесі навчання дозволяє не тільки актив-но впливати на особистість майбутнього фахівця, а й допомагає удосконалювати його професійні знання, уміння й навички, поліпшувати фахову підготовку. Використання вокальних навичок з одночасним тактуванням сприяє правильному розумінню та відтворенню на інструменті темпа і ритма музичних творів, що вивчаються. Напри-клад: споріднені музичні предмети можуть слугу-вати в такій залежності: фортепіанне звучання – диригентський жест – хорове звучання; вокальна інтонація – диригентський жест – фортепіанне звучання тощо. У такій практичній роботі відбу-вається конкретизація, уточнення, збагачення та систематизація музичних понять і музично-слухових уявлень, що склалися раніше, узагаль-нюються знання, уміння і навички, створюється реальна основа для розвитку самостійності сту-дентів. Таким чином, з вокальною культурою майбутнього фахівця найбільш системно пов’яза-ні виконавські дисципліни: фортепіано, концерт-мейстерський клас, диригування, хоровий клас, постановка голосу. Провідне значення має зв’я-зок виконавських дисциплін з предметами істо-рико-теоретичного циклу, які при засвоєнні му-зичного матеріалу виконують роль своєрідного методологічного обґрунтування. Отже, художньо-естетичний розвиток вокальної культури відбу-деться у навчальному процесі майбутнього співа-ка тільки за умови їх вмінь, навичок, професійних знань та активної виконавської діяльності.  Таким чином, процес художньо-естетичного розвитку вокальної культури є складним і бага-тогранним. Формування вокальної культури у майбутнього співака є результатом попередньої діяльності і початком професійної діяльності. Узагальнення теоретичних розробок дозволяє 
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 Яніна ЛИСЕНКО, Юлія ХУДІЄНКО Художньо-естетичний розвиток вокальної культури як наукової категорії виокремити два основних напрями, за якими проводяться дослідження щодо реалізації міжп-редметних зв’язків у підготовці майбутніх фахів-ців: 1) поєднання декількох дисциплін у єдиний комплексний курс; 2) посилення міжпредметних зв’язків, поєднаними єдністю кінцевої мети, усу-нення їх внутрішньої розрізненості при збере-женні загальної предметної структури. Процес художньо-естетичного розвитку вокальної куль-тури являється необхідним проявом людської 

духовності та творчих джерел і визначається ба-гатоаспектністю самого феномена, що охоплює широкий спектр художньо-мистецьких традицій його існування.  Подальші наукові розвідки досліджуваної проблеми передбачають конкретизацію педагогі-чних умов художньо-естетичного розвитку вока-льної культури, дотримання яких забезпечувати-ме основи духовно-творчого розвитку майбут-нього фахівця-вокаліста. 
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Янина Лысенко, Юлия Худиенко. Художественно-эстетическое развитие вокальной культу-
ры как научной категории  

В статье рассматривается художественно-эстетическое развитие вокальной культуры как науч-
ной категории. Раскрывается содержание понятий “художественно-эстетическое” и “вокальная куль-
тура”. Определено, что художественно-эстетическое развитие вокальной культуры является резуль-
татом предыдущей художественно-творческой деятельности и началом профессиональной деятель-
ности. Освещаются контекстуальные связи художественно-эстетического развития с традициями 
национальной вокальной школы. Сформулированы различные и многоплановые задачи педагогического 
учебного процесса. Отмечены межпредметные связи художественно-эстетического развития вокаль-
ной культуры в процессе обучения будущих специалистов. 

Ключевые  слова :  эстетика, художественно-эстетическое развитие, культура, вокальная куль-
тура, межпредметные связи. 

 
Yanina Lysenko, Yulia Khudienko. Artistic and aesthetic development of vocal culture as a scien-

tific category 
The article deals with the artistic and aesthetic development of vocal culture as a scientific category. Effec-

tive spiritual development of a personality is facilitated by his or her involvement in the artistic and aesthetic 
activity, which can be manifested in nature, work, and especially in art. The artistic and aesthetic development of 
vocal culture is researched in the context of aesthetic category and is specified as a subject that expresses the 
essential affinity and systematic unity of all aesthetic categories. 

The concept of vocal culture is defined as a system of norms of sound production, phonation, articulation, 
diction, phrase construction, emotional coloring of singing, etc. The authors have analyzed scientific works on 
the issue under study and identified the contextual links between artistic-aesthetic development and traditions 
of the national vocal school. 

The vocal culture of a young performer is a complex phenomenon characterized by a multilevel structure. At 
the present stage the artistic and aesthetic development of vocal culture as a scientific category is characterized 
by a number of features, caused by several main factors, in particular: 1). Improvement of musical educational 
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system, development of a network of educational institutions which train singers; all these aspects have led to a 
diversification of the palette of means of expression and widening of repertoire; 2). Involvement of future singers 
in vocal and performing activities, focus on their awareness of national song traditions and self-improvement of 
singers; 3) Development of a necessary base of knowledge, skills and abilities in the field of vocal culture, ability 
to adequately evaluate the acquired performing experience; 4) Ability to vividly perform a vocal work and con-
vey this image to the listeners. Based on authors’ own practical experience, they state that vocal culture is 
achieved through a systematic special training and rehearsal sessions. 

Thus, the process of artistic and aesthetic development of vocal culture is a complex and multifaceted issue. 
It has been determined that the development of vocal culture of future singers is the result of their previous ac-
tivity and the beginning of their professional activity. It is a necessary manifestation of human spirituality and 
creative sources and is determined by the multifaceted nature of the phenomenon itself, which covers a wide 
range of artistic and aesthetic traditions. 

Keywords:  aesthetics, artistic and aesthetic development, culture, vocal culture, cross-domain links. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку медицини все більшого поширення на-буває напрям ерготерапії та фізичної терапії, го-ловним завданням якого є комплексне віднов-лення здоров’я. Значна роль у цьому процесі на-лежить фізичній реабілітації. Тому виникає пот-реба у фахівцях з високим рівнем професійної компетентності, особливо в системі професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів, ерго-терапевтів, формування в них ціннісного став-лення до професійної діяльності, усвідомлення відповідності професійного вибору індивідуаль-ним якостям та здібностям. Така ситуація вима-гає переосмислення ключових теоретико-методологічних компонентів до проектування і реалізації освітнього процесу в професійній ви-щій школі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі окремі аспекти про-фесійної підготовки майбутніх фахівців з фізич-ної реабілітації були предметом досліджень бага-тьох вчених. Аналіз наукових досліджень свід-чить, що вивченням питання професійної підго-товки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації займались В. В. Григоренко, В. О. Кукса, Ю. О. Лянний, О. Д. Міхеєнко, В. П. Мурза, Л. П. Сущенко та ін. Актуальність означеної про-блеми обумовлена потребою визначення профе-сійних функцій фахівців з фізичної терапії, ерго-терапії для поліпшення професійної підготовки у 

напрямі формування не лише знань, вмінь та ви-соких моральних якостей, а й здатності адекват-но діяти у різних професійних випадках, беручи на себе відповідальність за свою активність. Ін-шими словами, на сучасному етапі виникла пот-реба у якісно іншій підготовці фахівця, яка б до-зволила поєднувати фундаментальність теорети-чної бази із інноваційним мисленням і практико-орієнтованим підходом до вирішення конкрет-них освітніх проблем. 
Метою статті є визначення специфіки діяль-ності магістрів з фізичної терапії, ерготерапії, як основи їх професійного розвитку.  Методи дослідження: теоретичний аналіз науково- методичної і психолого-педагогічної літератури та узагальнення, систематизація, пе-дагогічний контроль, порівняння й обробка да-них, абстрагування. 
Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз та систематизація наукових розвідок у га-лузі професійної підготовки магістрів з фізичної терапії, ерготерпії підтвердили потребу вирішен-ня питань щодо стандартизації професійної під-готовки, узгодження змісту освітніх програм і сучасних вимог професії, методичних засад про-фесійної підготовки та забезпечення якості прак-тичної підготовки, інтеграції кваліфікацій і дип-ломів з фізичної реабілітації у міжнародному про-сторі тощо. Встановлено, що означена проблема в аспекті організації і проведення виробничої 
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СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРІВ  
З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ 

У статті акцентується увага на тому, що в сучасних трансформаційних процесах розвитку країни, 
виникає потреба у розробці нового підходу до проблеми підготовки фахівців з високим рівнем професій-
ної компетентності, особливо в системі професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів, ерго-
терапевтів. Розглянуто професійно-оздоровчу спеціалізацію «Фізична реабілітація». Визначено профе-
сійні функції фахівця з фізичної реабілітації та проблеми їх практичної реалізації. Проаналізовано віт-
чизняний науково-педагогічний досвід з проблематики дослідження. 

Ключові  слова :  професійна компетентність, професійна підготовка, майбутні фахівці з фізичної 
терапії та ерготерапії.  
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практики не дістала належної уваги вітчизняних науковців і не була предметом цілісного науково-го дослідження. Згідно з навчальними планами [2; 3; 5] фахів-ці з фізичної терапії, ерготерапії в Україні повин-ні мати: знання основ корекційної педагогіки; знання про цивільний захист; знання з іноземної мови; знання з методології та організації науко-вих досліджень; знання основ здоров’я людини; знання санаторної і курортної реа-білітації; знання з реабілітації в ортопедії і травматології; знання з реабілітації у педіатрії; знання ма-сажу (у т.ч., тракційного); знання духовних аспектів здоров’я; знан-ня теорії і практики фітнесу; знан-ня про реабілітацію в галузі карді-ології; знання про види лікуваль-ної гімнастики.  Також магістри з фізичної те-рапії, ерготерапії повинні демон-струвати різні вміння та навички (рис.1) [3].  Отже, як бачимо, головним функціональним призначенням магістра з фізичної терапії, ерготе-рапії є орієнтація професійної дія-льності на виявлення рухових дис-функцій людини та визначення її рухового потенціалу для віднов-лення порушених функцій шляхом залучення різних засобів фізичної терапії, у тому числі технічними та біотехнічними. Зауважимо, що при проведенні фізичної терапії, ерго-терапії необхідно одночасно про-водити й інші види реабілітації (зокрема таких як соціальну, тру-дову, психолого-педагогічну). Це підтверджує тезу про те, що: 1) професійна діяльність фахівця з фізичної терапії, ерготерапії об’єд-нує в собі як мінімум три галузі знань – медицину, спеціальну (корекційну) педагогіку, фізичну культуру; 2) професійна діяльність фахівця з фізичної терапії, ерготе-рапії спрямована покликана сприя-ти людині з обмеженими можливо-стями її адаптації в соціумі через інтеграцію різними засобами реа-білітації.  У дослідженні О.В. Погонцевої [4] схематично подано сучасне се-редовище професійної діяльності фахівців з фізичної терапії, ерготе-рапії (рис. 2). 

С. В. Гук [1] вказує, що професійні функції магістра з фізичної терапії, ерготерапії передба-чають дії, наведені на рис.3. Клінічна діяльність магістра з фізичної тера-пії, ерготерапії складається з реабілітаційного обстеження, оцінювання, визначення реабіліта-ційного діагнозу, складання прогнозу та здійс-нення реабілітаційного втручання.  

Ольга ЛЯННА, Олена СУЩЕНКО Специфіка професійної діяльності магістрів з фізичної терапії та ерготерапії 

Рисунок 2 – Середовище професійної діяльності фахівців  з фізичної терапії, ерготерапії  

Рисунок 1. – Вміння та навички магістрів з фізичної терапії,  ерготерапії  
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Ольга ЛЯННА, Олена СУЩЕНКО Специфіка професійної діяльності магістрів з фізичної терапії та ерготерапії Позаклінічна діяльність магіс-тра з фізичної терапії, ерготерапії охоплює участь у наукових дослі-дженнях, навчальних програмах, консультуванні, семінарах та тре-нінгах.  Отже, аналізуючи дослідження вітчизняних науковців і опираю-чись на визначення Світової кон-федерації фізичної терапії, можна стверджувати, що фізична терапія, ерготерапія передбачає надання послуг населенню для розвитку, збереження та відновлення макси-мальної рухової і функціональної спроможності людей упродовж усього життя. Вона також передба-чає надання послуг у випадках, коли рухова і функціональна спро-можність людини послаблена чи втрачена внаслідок старіння, пере-несеної травми, хвороби або вна-слідок негативного впливу навко-лишнього середовища, оскільки повноцінний функціональний рух є ключовим аспектом у понятті «здорова людина».  
Фахівець з фізичної терапії, 

ерготерапії – це особа, професійна діяльність якої полягає у організа-ції роботи з відновлення поруше-них функцій організму людини засобами фізичної реабілітації, у тому числі тех-нічними та біотехнічними, яка «…має достатній професійний рівень, що дозволяє їй швидко та якісно вирішувати теоретичні та практичні за-вдання, пов’язані з фізичною реабілітацією хво-рих і травмованих, здійсненням первинної профі-лактики захворювань та діяльності з фізичної рекреації» [3].  Таке ж розуміння ми вкладаємо й у терміни «фахівець з фізичної реабілітації», «фахівець з фізичної реабілітації/терапії», «фахівець з фізич-ної терапії, ерготерапії», «фахівець з фізичної те-рапії» чи «реабілітолог», «фізичний терапевт, ер-готерапевт». Додатково зауважимо, що специфіка діяльно-сті магістрів з фізичної терапії, ерготерапії перед-бачає розв’язування професійних завдань, тісно пов’язаних не лише з психофізичним, а й психосо-ціальним напрямом. Також не менш важливу роль для майбутніх магістрів з фізичної терапії, ерготерапії відіграє здатність якісно спілкувати-ся, здійснювати комунікацію на рівні особистіс-ному і професійному, що є додатковим показни-ком рівня його освіченості та професіоналізму. 

Відзначимо, що професійна компетентність фахі-вця як результат його професійної підготовки забезпечує йому можливість бачити завдання і шляхи їх вирішення, які призведуть до поліпшен-ня якості реабілітаційних заходів. 
Висновки і перспективи досліджень. Отже, високий рівень професійної компетентності магі-стрів з фізичної терапії, ерготерапії означає, що фахівець володіє не лише професійними знання-ми, вміннями, навичками, а й здатністю адекват-но діяти у різноманітних професійних ситуаціях, брати на себе відповідальність за результати об-раних стратегій терапії, визначення методик реа-білітації тощо. Коректне розуміння майбутніми магістрами з фізичної терапії, ерготерапії своїх професійних функцій забезпечує їх мобільність на мінливому ринку праці, формує в них позитив-ну мотивацію та бажання працювати на ринку реабілітаційних послуг, самореалізовуватися та розвиватися. Перспективою для подальших досліджень бачимо розкриття особливостей формування професійної компетентності магістрів з фізичної терапії, ерготерапії в умовах самонавчання і не-формальної освіти. 

Рисунок 3. – Функції фізичного терапевта, ерготерапевта (за С.Гук)   
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Ольга Лянная, Елена Сущенко. Специфика профессиональной деятельности магистров по 
физической терапии и эрготерапии 

В статье акцентируется внимание на том, что в современных трансформационных процессах 
развития страны, возникает потребность в разработке нового подхода к проблеме подготовки спе-
циалистов с высоким уровнем профессиональной компетентности, особенно в системе профессио-
нальной подготовки будущих физических терапевтов, эрготерапевт. Рассмотрена профессионально-
оздоровительная специализация «Физическая реабилитация». Определены профессиональные функции 
специалиста по физической реабилитации и проблемы их практической реализации. Проанализирован 
отечественный научно-педагогический опыт по проблематике исследования. 

Ключевые  слова :  профессиональная компетентность, профессиональная подготовка, будущие 
специалисты по физической терапии и эрготерапии. 

 

Olha Lianna, Elena Sushchenko. Specificity of professional activity of masters in physical therapy 
and ergotherapy 

At the present stage of the development of medicine, the rehabilitation trend is increasingly being estab-
lished, the main task of which is a phased, comprehensive recovery of health. 

Therefore, there is a need for specialists with a high level of professional competence, especially in the sys-
tem of professional training of future physical therapists, ergo therapists. At the present stage there is a need for 
qualitatively new teacher training, which would allow to combine basic professional knowledge with innovative 
thinking and a practice-oriented, research approach to solving specific educational problems. The purpose is 
specific of prepare of masters in physical therapy, ergo therapy, as the basis of their professional development. It 
was established that the problem in the aspect of organization and conducting of industrial practice did not re-
ceive due attention of domestic scientists and was not the subject of holistic scientific research. 

The main purpose of the Master of physical therapy, ergo therapy is to organize work in order to identify mo-
tor dysfunctions and to determine the motor potential for the further restoration of impaired functions of the 
human body by means of physical rehabilitation, including technical and biotechnical. When conducting physical 
therapy, ergo therapy necessary, to carry out other types of rehabilitation (social, labor, psychological and peda-
gogical). 

Conclusions and prospects of research. Proper understanding of future masters in physical therapy, ergo ther-
apy of their professional functions ensures their mobility and high level of professional competence, shapes their 
positive motivation and desire to carry out scientific and professional activity in the market of rehabilitation ser-
vices, to self-actualize in it and to succeed. In further studies we will reveal the essence of the concept of profes-
sional competence of masters in physical therapy, ergo therapy. 

Keywords :  professional competence, professional training, future specialists in physical therapy and er-
gotherapy. 
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МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ  
У РАМКАХ ПРОГРАМИ ERASMUS – ПРОГРАМИ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ОБМІНУ СТУДЕНТІВ  

ТА ВИКЛАДАЧІВ МІЖ УНІВЕРСИТЕТАМИ  
У статті аналізується мобільність викладачів у рамках програми Erasmus – програми Європейського 

Союзу з обміну студентів та викладачів між університетами. Автор підкреслює, що розвиток академіч-
ної мобільності – одна з найбільш конкретних та реалізованих задач Болонського процесу. Розглянуто 
сутність поняття «академічна мобільність» та форми академічної мобільності викладачів вищих учбо-
вих закладів. Проаналізовано мотиви викладання за кордоном та як перебування за кордоном мобільних 
викладачів впливає на їх подальшу викладацьку діяльність та на діяльність всього навчального закладу.  

Ключові  слова :  мобільність, академічна мобільність, Erasmus, Болонський процес, мотив, мето-
ди навчання, мовні компетенції. 
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Формування загальноєвропейського освіт-нього простору здійснюється протягом двадцяти років. Але процес включення України у загально-європейський освітній простір проходить не без ускладнень. Це обумовлено різноманіттям уста-лених національних особливостей та специфікою української системи професійної освіти. Крім то-го, одночасна реалізація усіх умов Болонського процесу не є здійсненою в силу фінансових та часових обмежувачів. 
Мета статті – проаналізувати мобільність викладачів у рамках програми Erasmus та її вплив на їх подальшу професійну діяльність. Розвиток академічної мобільності – одна з найбільш конкретних та реалізованих задач Бо-лонського процесу. Саме академічна мобільність сприяє підвищенню доступності, якості та ефек-тивності освіти. Спочатку розглянемо визначення поняття «академічна мобільність», а також основні форми мобільності викладачів. У широкому сенсі слова під «академічною мобільністю» розуміється пере-міщення якоїсь особи, що має відношення до освіти, на певний період в інший учбовий заклад для навчання, викладання або проведення дослі-джень, після чого викладач або дослідник верта-ються в свій основний учбовий заклад. Іншими словами, академічна мобільність завжди пов'яза-на з конкретними навчальними або науково-дослідними установами та спрямована на підви-щення кваліфікації [1; 2]. Найчастіше до основних форм академічної мобільності викладачів відносять: 
– читання лекцій та проведення семінарів протягом семестру; 

– стажування з метою підвищення кваліфі-кації; 
– збір матеріалів для дослідження або підго-товка нових навчальних програм; 
– проведення підготовчих робіт для відк-риття спільних програм; 
– участь в семінарах, конференціях.  Мобільність педагогічних кадрів у рамках програми ЕРАЗМУС не слугує в першу чергу про-фесійному вдосконаленню самих вчителів. Швид-ше за все, очікується, що це сприятиме навчанню студентів. Крім того, передбачається, що мобіль-ність викладацького складу сприятиме розвитку бази знань кафедр, а також вдосконаленню на-вчальних програм як у рідному, так і в приймаю-чому університеті. Проте викладання в інших країнах та інші заходи, пов'язані з ЕРАЗМУС з бо-ку викладачів, можуть поліпшити компетенції самих мобільних викладачів. Отже, можна очіку-вати, що навчання за кордоном додасть цінності робочим завданням і буде поштовхом до підви-щення кар'єри мобільних викладачів.  Більше половини кількості викладачів, які були мобільними за підтримки ERASMUS, згодом заявили, що викладання в рамках СОКРАТ (Програма Сократ (Socrates) є однією з основних програм Європейського Союзу щодо поліпшення якості й розширення співробітництва між країна-ми Європейського Союзу у всіх сферах освіти) допомагає: 
– розширювати власне міжнародне та між-культурне розуміння; 
– знайомитися з методами навчання, які не використовуються в рідному вузі або рід-ній країні; 
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– вдосконалити свої наукові контакти; 
– отримувати контакти з метою викладан-ня; 
– удосконалювати іноземні мовні компетен-ції.  Як свідчать проаналізовані дані, середній вік мобільних викладачів був 46 – 47 років [3; 4]. Мобільні вчителі з Центральної та Східної Європи (46 років) були в середньому на два роки молодші, ніж ті із Західної Європи (48 років). 88 відсотків викладачів, що працювали за програ-мою ЕRASMUS, були професорами або на інших вищих академічних посадах під час навчання за кордоном, тоді як лише 12 відсотків були на мо-лодших посадах. Серед респондентів 67% опита-них мобільних викладачів – чоловіки і 33% – жін-ки, серед останніх респондентів 36% – з Центральної та Східної Європи та 32% – їхніх за-хідноєвропейських колег. Чітка більшість перебу-ває у стабільному штатному розкладі. Лише два відсотки вчителів у Центральній та Східній Євро-пі та чотири відсотки західноєвропейських вчи-телів зайняті неповний робочий час, коли було проведено дослідження. 18% респондентів Центральної та Східної Європи та 8% вчителів Західної Європи мають короткостроковий конт-ракт. Найбільша група респондентів походить з інженерних галузей. 17% респондентів навчають інженерній справі, 12% – мові / філології і менше 10% – один одного. Серед викладачів з країн Центральної та Східної Європи частка тих, хто навчається, значно вища, ніж серед західноєвро-пейських викладачів. Як і слід було очікувати, найбільша кількість респондентів викладали під час періоду, що підтримується ERASMUS в на-вчальному році в одній з великих країн Західної Європи: Франції (15%), Німеччини (14%), Іспанії та Великобританії (по 9%). Проте потоки мобіль-них викладачів був меншим, ніж рух мобільних студентів. Розглядаючи чотири країни з найчас-тішими країнами призначення, ми відзначаємо, що – одна п'ята частина всіх викладачів, які їдуть до Франції, приїхала з Румунії і майже така ж частка з Німеччини (18%). Більшість тих, хто їде до Франції, викладають техніку (21%), іноземні мови (15%) і природничі науки (12%). Німеччина часто виступала в якості цільової країни для вчи-телів з Франції (13%), Польщі (12%) та Італії (9%). Близько чверті респондентів, які виїжджа-ють до Німеччини, викладають техніку та одна п'ята – іноземну мову. Іспанію, зокрема, вибрали викладачі з Франції (14%) та Німеччини (12%), а також з Австрії, Італії та Румунії (по 10%). Значна частина тих, хто тимчасово їде до Іспанії, викла-дає іноземні мови (17%) і бізнес-навчання (13%). Нарешті, багато хто з тих, хто їде до Сполученого 

Королівства як країни тимчасового навчання за кордоном, приїхали з Німеччини (34%), тобто країни з найбільшою кількістю мобільних викла-дачів серед респондентів. Значні пропорції тих, хто їде до Сполученого Королівства, викладають техніку, освіту (по 19% кожен) та бізнес-дослідження (11%). Рішення про певну кількість навчальних за-нять за кордоном за підтримки ERASMUS часто приймається, оскільки існували попередні конта-кти. 81% респондентів вважають викладання за кордоном можливим завдяки попереднім інсти-туційним контактам з приймаючими установами та 85% респондентів – завдяки попереднім інди-відуальним контактам з персоналом приймаючої установи.  Мотиви для викладання за кордоном є різни-ми: 
– 73% викладачів стверджують, що вони вирішили викладати за кордоном, щоб зробити свій досвід доступним для прий-маючого університету;  
– наявність співробітництва у рамках дого-ворів чи меморандумів щодо співпраці між залученими навчальними програмами / факультетами; 
– рекомендації колег у вашій області викла-дання чи інтересів; 
– високий академічний стандарт приймаю-чої установи; 
– інноваційні стратегії навчання приймаю-чої установи; 
– ваш загальний інтерес до відвідування країни перебування; 
– ваше добре володіння мовою країни пере-бування; 
– можливість зробити свої знання доступни-ми для вищого навчального закладу за кордоном; 
– можливість пов'язувати період викладан-ня за кордоном з науковою діяльністю за кордоном. Викладачі з країн Центральної Європи часті-ше намагалися виїхати за кордон не тільки через те, що вони сподівалися познайомитися з іннова-ційною практикою викладання (66% у порівнян-ні з 34% вчителів Західної Європи), і тому, що вони оцінили високий академічний стандарт (77% порівняно з 52%), але також і тому, що вони переконані, що володіють мовою приймаючої країни (62% порівняно з 40%). Вкрай цікавим видається структура мотива-ції самих викладачів бути мобільними в акаде-мічному контексті. Внутрішні чинники вигоди обумовлені різними емоційними і іншими психо-логічними впливами і тому варіюють у великих межах. Серед зовнішніх мотиваторів можна виді-лити фактори з фокусами на індивідуальні та 

Римма МАЙБОРОДА · Мобільність викладачів у рамках програми ERASMUS –  програми Європейського Союзу з обміну студентів та викладачів між університетами  



151 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

організаційні вигоди. Так, перші посилаються на доступ до якісно кращого середовища навчання і / або наукової інфраструктури, можливість за-глибитися в специфічну область дослідження, наявність сконцентрованого наукового потенціа-лу, придбання корисних компетенцій, що можна перенести в своє середовище, а також соціально-економічні та культурні аспекти мобільності. На 
інституціональному рівні можна звернути увагу на наступні вигоди для університетів або науко-во-дослідних інститутів: вклад в глобальний про-цес обміну знаннями, нарощування академічної компетентності, розширення партнерської бази для спільних проектів та інші. Результати прове-дених опитувань показують, що придбання важ-ливих для розвитку кар'єри навичок і знань є для молодих вчених головним мотивуючим факто-ром для участі в процесі академічної мобільності. Також високо цінується можливість отримання досвіду в проведенні міждисциплінарних дослі-джень. Багато викладачів розглядають академіч-ну мобільність і як інструмент для здобуття нау-кової зрілості та становлення в якості незалежно-го дослідника, що дозволяє їм досягти більш ви-сокого рівня відповідальності як в робочому се-редовищі, так і в особистому житті. Основний вплив полягає в отриманні досвіду тісної співпра-ці з приймаючою стороною, представники якої діляться з мобільними викладачами новими знаннями та ідеями, наставляють їх в академіч-ному розвитку та керують спільним науково-дослідним процесом, отримуючи натомість свіже, хоч і тимчасове поповнення в своїй команді. Се-ред інших чинників опитані викладачі відзначи-ли ще й важливість практики іноземної мови та встановлення корисних міжнародних контактів, без яких неможлива участь у світовій науці. Від-повідно до проведених аналізів, мобільність сприяє набуттю мобільними викладачами важли-вих академічних знань і корисних компетенцій, що робить їх ще більш мобільним. Іншими слова-ми, простежується явна взаємозалежність між академічною мобільністю і кар'єрним ростом.  На думку керівників університетів, мобіль-ність педагогічних кадрів позитивно оцінюється більш ніж у третині вищих навчальних закладів. Найбільш позитивні оцінки надаються середніми університетами, тобто установами з 5 000 до  20 000 студентів. Загалом, мобільність викладацького персо-налу більш високо оцінюється в університетах Центральної та Східної Європи, ніж у західно-європейських інституціях. Особливо балтійські країни, Румунія, Болгарія, Чехія, Словаччина та Словенія зацікавлені у підвищенні своєї міжна-родної репутації через участь академічних кадрів 

у програмі ERASMUS. З часом загальне ставлення до мобільності педагогічного персоналу покра-щилося. 57% керівників університетів відзнача-ють більш позитивну оцінку цьому явищу, ніж десять років тому. Відношення з боку відділів та викладацького складу, здається, стали ще більш позитивними. Мобільні викладачі сприймають оцінку адміністрації своїх установ менш позитив-но, хоча вони також частіше повідомляють про її підтримку. Вони стверджують, що мобільність викладання високо цінується, з одного боку, ли-ше в одній п'ятій вищих навчальних закладах на інституційному рівні, на рівні відомств і з боку їхніх колег. Майже третина мобільних вчителів відзначають деяку оцінку або те, що мобільність просто сприймається як індивідуальна діяльність. З іншого боку, менше ніж одна десята відзнача-ють, що мобільність викладання не оцінюється і розглядається як тягар у їх вищій освіті, знову ж таки на інституційному рівні, на рівні відомств і з боку їх колег. Перехід до більш позитивного став-лення дещо частіше спостерігається у викладачів з країн Центральної та Східної Європи, ніж у ви-кладачів із західноєвропейських країн.  На думку керівників університетів, підтрим-ка мобільних вчителів має бути такою: 
– тимчасове звільнення від навчальних або дослідницьких зобов'язань; 
– тимчасове звільнення від адміністратив-них зобов'язань; 
– пошук замінного персоналу; 
– підтримка в адміністративних питаннях щодо відпустки; 
– підготовча організація адміністративних питань з приймаючою установою за кор-доном. Результат дослідження мобільності виклада-чів, знову ж таки, є менш позитивним, ніж висло-влювання керівників університетів. За даними більшості опитаних мобільних викладачів (61%) навчання за кордоном – це додаткове робоче на-вантаження. Більшість решти 39%, для яких на-вчання за кордоном було частиною їх наванта-ження, не звільнилися від звичайних зобов'язань. Лише 12% були усунені від регулярних навчаль-них і дослідницьких навантажень і 6% від інших обов'язків. Слід зазначити, що навчання за кордо-ном дещо частіше є невід'ємною частиною за-гального навантаження у Центральній та Східній Європі, ніж у західноєвропейських вищих на-вчальних закладах. Більше половини мобільних викладачів з медицини, географії, мистецтва та дизайну, освіти та архітектури викладали за кор-доном, що входило до їх загального навантажен-ня у рідному вузі. Це стосується лише однієї тре-тини викладачів права, математики, економіки 
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та гуманітарних наук. Нарешті, більше 40% мо-більних вчителів стверджують, що їхні відділи часто отримували вчителів ERASMUS з інших кра-їн і часто відправляли деяких своїх співробітни-ків за кордон. Дивно, що респонденти Централь-ної та Східної Європи (62%) частіше за західно-європейських респондентів (41%) стверджують, що обмін викладацьким складом між їхнім відді-лом і всіма їхніми партнерськими департамента-ми за кордоном більш-менш збалансований. Передбачається, що мобільність педагогіч-них кадрів буде не тільки корисною для прийма-ючого університету, де певний період працюють активні викладачі мобільного зв'язку, але й мати-ме позитивний вплив на їхню установу. Власне, більшість опитаних мобільних викладачів підт-верджують таку думку. Про позитивний вплив найчастіше повідомляють викладачі сільського господарства (69%), мистецтва та дизайну (67%), географії (65%) та медицини (64%). На відміну від цього, позитивний вплив відносно рідко ви-словлюють викладачі математики (35%) та права (30%). Розглянемо, яким чином мобільність ви-кладацького персоналу виявляється корисною для рідного вищого навчального закладу. Таким чином, мобільність викладання найчастіше оці-нюється як корисна для  
– вдосконалення консультацій, наданих мо-більним студентам (63%); 
– надання знань про інші країни (58%); 
– координації навчальних програм між рід-ним та приймаючим навчальним закла-дом; 
– розширення діапазону викладання інозем-них мов, надання курсів іноземною мовою, використання публікацій іноземною мо-вою, інтеграція мовних курсів у навчаль-ний план; 
– розробки нових концепцій та змісту на-вчання; 
– збільшення порівняльних підходів; 
– надання знань про міжнародні відносини або наднаціональні організації; 
– вирішення дисциплінарних / теоретичних дискусій, що відбуваються з країни-партнера / з-за кордону; 
– встановлення програм подвійного дипло-му; 
– розробка нових методів навчання; 
– підвищення репутаціїї вищого навчально-го закладу; 
– співпраці в галузі досліджень. Загалом, більш високий відсоток мобільних викладачів з країн Центральної та Східної Європи (67%) бачать позитивний вплив цього процесу, ніж ті, що належать до країн Західної Європи (47%). Це особливо стосується збільшення кіль-

кості курсів іноземної мови, використання публі-кацій на іноземних мовах, інновацій концепції та змісту навчальних програм, а також розробки нових методів навчання.  Через порівняно короткий термін перебуван-ня мобільних викладачів за кордоном не можна очікувати значного підвищення кваліфікації. Проте, результати експертного опитування та дослідження викладацького складу показують, що компетенції вчителів посилюються за допо-могою навчального періоду, що підтримується ERASMUS в іншій європейській країні. Більшість мобільних викладачів вважають, що після повер-нення на батьківщину вони є більш компетент-ними, ніж їхні немобільні колеги. Отже, після проходження програми мобіль-ності викладачі знають нові методи навчання за кордоном; вони можуть обговорювати методи та зміст навчання з колегами в приймаючій устано-ві і переглядати свої власні методи навчання у світлі практики в приймаючому навчальному закладі. Викладачі вважають, що період навчання в іншій країні є корисним для їхніх знайомств з іншими методами навчання та творчому пере-осмисленню їхніх лекцій.  Викладачі вважають, що вплив залежить від підготовки до періоду навчання за кордоном і від загальної тривалості цього періоду. Крім того, стверджується, що знання посилюються лише стосовно ситуації в приймаючій установі. Нареш-ті, деякі викладачі відзначають, що підвищення рівня володіння іноземною мовою часто обмежу-ється однією з трьох найбільш поширених мов, тобто англійською, німецькою або французькою. Отже, вони відзначають позитивний самовибір щодо готовності до навчання за кордоном. Відпо-відно: – 86% знайомилися з структурою вищої освіти в країні перебування; – 51% вивчили нові методи викладання та навчання, не поширені вдома, і 39% опитаних ознайомилися з процеду-рами забезпечення якості навчання. Знову ж та-ки, вплив викладання в іншій європейській країні в цьому відношенні найчастіше висловлюють викладачі з країн Центральної та Східної Європи, які проводять період навчання в країнах Західної Європи. Однак ознайомлення з різними поняття-ми та змістом дослідження розглядається як цін-нісний результат навчання за кордоном майже однаково за регіонами походження та регіонами призначення. Це найчастіше підкреслюють вчи-телі з Великобританії, Австрії, Нідерландів та Ру-мунії. Майже всі мобільні викладачі переконані, що ERASMUS підтримує їх після активного навчання, ніж раніше у міжнародній діяльності з викладан-ня та дослідження, і що вони вдосконалюють цю 
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Римма МАЙБОРОДА · Мобільність викладачів у рамках програми ERASMUS –  програми Європейського Союзу з обміну студентів та викладачів між університетами  діяльність на основі досвіду, отриманого за пері-од навчання за кордоном. Це справедливо для всіх п'яти напрямків діяльності: міжнародні зв'язки, міжнародні перспективи в навчанні, ви-кладання нового змісту і методів, проведення ро-бочих завдань, пов'язаних з програмою ERASMUS, і міжнародна дослідницька діяльність.  Розглянемо, як перебування за кордоном мобільних викладачів впливає на їх подальшу викладацьку діяльність та на діяльність всього навчального закладу: 
– 64% відсотки загалом покращили свої дос-лідницькі контакти; 
– 60% змогли розширити свої фахові знан-ня; 
– 53% повідомляють, що дисциплінарні та теоретичні дискусії виникли завдяки краї-ні або інституту їхнього тимчасового пе-ріоду навчання; 
– 45% змінили зміст або методи їхнього на-вчання вдома, як наслідок їхнього досвіду в приймаючому університеті; 
– 40% розробили і впровадили нові методи навчання.  17% викладачів, які підтримують ERASMUS, вважають, що період навчання за кордоном є ко-рисним для отримання додаткових грантів для дослідницьких проектів. Про це вдвічі більше говорять викладачі з країн Центральної та Схід-ної Європи (29%), ніж викладачі країн Західної Європи (14%).  Викладачі, однак, відзначають розширені можливості кар'єрного росту як наслідок навчан-ня за кордоном тільки для мобільних викладачів певної кількості дисциплін. Вони називають управління бізнесом та соціальні науки, а також комунікацію та мови, тобто області, де колишні студенти також відзначають високу професійну цінність навчання за кордоном. Крім того, фахівці називають інженерію та архітектуру, де навчання за кордоном, ймовірно, буде професійно цінним. На думку керівників університетів, більшість установ оцінюють міжнародні контакти, міжна-родну викладацьку та дослідницьку діяльність, а також володіння іноземною мовою в процесі на-бору академічного персоналу. Знову ж таки, всі ці аспекти відіграють більш помітну роль у вищих навчальних закладах країн Центральної та Схід-ної Європи, ніж у країнах Західної. Лише 3% мобільних вчителів стверджують, що період навчання ERASMUS сприяв підвищен-ню рівня доходів. Ще 6% тимчасово працюючих під час навчання за кордоном стверджують, що на продовження контракту вплинула їхня викла-дацька діяльність за кордоном. Оскільки лише 10% були на короткостроковому контракті під час навчання за кордоном, цю цифру можна розг-

лядати як надзвичайно високу. Крім того, 12% викладачів відзначають, що навчання за кордо-ном допомогло їм рухатися до високопоставленої адміністративної посади у вищій освіті. Знову ж таки, це набагато частіше говорять мобільні вчи-телі з країн Центральної та Східної Європи (33%), особливо з Польщі та Румунії, ніж мобільні викла-дачі з країн Західної Європи (7%). Майже 20% фахівців заявили, що навчання за програмою ER-ASMUS за кордоном покращило їхні перспективи кар'єри.  Досвід мобільності та життя в чужій країні допомагає та мотивує бути активним консульта-нтом або радником студентів та викладачів ERASMUS. Колишні викладачі ERASMUS часто працюють як промоутери програми ERASMUS. Деякі експерти також повідомляють, що мобільні вчителі працюють як представники рідного за-кладу в приймаючій установі, тим самим готуючи та розширюючи співпрацю. Більше 80% бачать позитивні зміни і стверджують, що викладачі стають більш активними, мотивованими та захо-пленими цією програмою. Протягом п'яти років – 83% відвідували конференції в інших країнах, – 55% проводили дослідницьку діяльність за кор-доном, – 41% навчалися знову в інших країнах, – 26 зробили навчальні візити в рамках ERASMUS, та – 38% здійснили інші заходи, пов'язані з між-народним співробітництвом.  Однак, більша частина з мобільних виклада-чів вважає, що період навчання ERASMUS є проду-ктивним для міжнародних вимірів викладання в різних аспектах:  
– 67% були заохочені розпочати нові освітні проекти з партнерськими закладами за кордоном; 
– 57% відзначають більш компетентне ви-користання іноземної мови у навчанні за кордоном; 
– 40% частіше використовують на своїх за-няттях академічні видання, написані на іноземних мовах.  Таким чином, можна зробити висновок, що значення мобільності викладання ERASMUS для розуміння та проведення міжнародної діяльності викладання та досліджень загалом не змінилося з часом. Це можна розглядати як успіх програми ЕРАЗМУС, оскільки мобільність викладання знач-но розширилася протягом багатьох років. Най-більші показники позитивного впливу повідом-ляють викладачі, які проживали до періоду на-вчання за кордоном в Румунії (86%), Нідерландах (82%) і Португалії (76%) і найнижчі серед викла-дачів з Франції (31%), Норвегії (36%) та Німеччи-ни (43%). Про позитивний вплив мобільності найчастіше повідомляють викладачі мистецтва 
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Римма МАЙБОРОДА · Мобільність викладачів у рамках програми ERASMUS –  програми Європейського Союзу з обміну студентів та викладачів між університетами  та дизайну (81%), сільськогосподарські науки (79%) та медичні науки (70%), а найменше – пра-во (33%).  Мобільність викладачів розглядалася з само-го початку як цінна допоміжна діяльність для студентської мобільності. Вона може служити як розширенню перспектив та навчального середо-вища в навчальному закладі вищої освіти для тих студентів, які тимчасово не навчаються в іншій європейській країні, і це може підсилити мобіль-ність студентів ERASMUS у різних аспектах: як інструмент для надання консультацій мобільним студентам і сприяння координації навчальних планів і інтеграції. Попередні оціночні досліджен-ня ERASMUS підкреслювали сильні сторони, а також деякі проблеми мобільності викладацько-го персоналу, насамперед з такої точки зору, хоча вони також розглядали умови, за яких вчителі були мобільними, і переваги цього досвіду для себе. У цьому дослідженні ключовою темою є професійна цінність мобільності викладачів для самих викладачів. Самі викладачі, а також керів-ники університету відзначають, що викладання за кордоном є цінним для викладачів, головним чином у розширенні їхнього досвіду та компетен-цій, необхідних для викладання. Вони вивчають різний зміст, поняття та методи навчання. Вони стають більш компетентними у використанні іноземної мови навчання, вони більш відкриті для порівняльних підходів та зарубіжної літера-тури та публікацій у своїй педагогічній діяльнос-ті. Це підвищення перспектив та компетенцій у навчанні не залишається перевагою викладачів. Таким чином, мобільність викладачів виявляєть-ся цінною для студентів, для розробки навчаль-них програм і, можливо, для викладацьких функ-цій вищої освіти в цілому. Крім того, цікаво від-значити, що багато вчителів мобільного зв'язку 

описують свій період навчання за кордоном як реальну можливість стимулювати дискурси, які є актуальними для подальшої академічної роботи поза межами навчання. Незважаючи на те, що найсильніший вплив надається у навчанні, біль-шість колишніх мобільних викладачів відзнача-ють поліпшення своїх дослідницьких контактів, а згодом більше міжнародного наукового співробі-тництва, як наслідок навчання за кордоном. Отже, навчання за кордоном виявляється дещо вигіднішим у сферах, де іноземна мовна компетентність, цільові знання в інших країнах і спілкування з людьми з інших культур відігра-ють безпосередню роль.  Основними проблемами академічної мобіль-ності викладачів є наступні: 
– низький рівень інформованості виклада-чів щодо можливості участі у програмах мобільності; 
– недостатні знання іноземних мов серед викладачів; 
– більшість викладачів не можуть нести до-сить великі матеріальні витрати, що є при-чиною їх відмови в участі у програмах ака-демічної мобільності. Для вирішення цих проблем, що ускладню-ють академічну мобільність, необхідно: 
– здійснювати інформаційну підтримку що-до можливості участі у програмах мобіль-ності;  
– на базі університетів організувати безкош-товні курси вивчення іноземних мов для викладачів, що дозволить покращити рі-вень володіння мовами і збільшить кіль-кість учасників у програмах міжнародного співробітництва; 
– вищим навчальним закладам здійснювати матеріальну підтримку викладачів, що дозволить збільшити кількість учасників у програмах академічної мобільності. 
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Римма Майборода. Мобильность преподавателей в рамках программы ERASMUS – програм-

мы Европейского Союза по обмену студентов и преподавателей между университетами 
В статье анализируется мобильность преподавателей в рамках программы Erasmus – программы 

Европейского Союза по обмену студентов и преподавателей между университетами. Автор подчерки-
вает, что развитие академической мобильности – одна из наиболее конкретных и реализуемых задач 
Болонского процесса. Рассмотрены сущность понятия «академическая мобильность» и формы акаде-
мической мобильности преподавателей высших учебных заведений. Проанализированы мотивы препо-
давания за рубежом и как пребывание за границей мобильных преподавателей влияет на их дальней-
шую преподавательскую деятельность и на деятельность всего учебного заведения. 

Ключевые  слова : мобильность, академическая мобильность, Erasmus, Болонский процесс, мотив, 
методы обучения, языковые компетенции 

 
Rymma Maiboroda. Mobility of teachers within the framework of the ERASMUS program – the 

European Union program for students and teachers exchange between universities  
The article analyzes the mobility of teachers within the framework of the Erasmus program – the European 

Union program for student and teacher exchange between universities. The author emphasizes that the develop-
ment of academic mobility is one of the most specific and accomplished tasks of the Bologna Process. The essence 
of the concept of "academic mobility" and forms of academic mobility of teachers of higher educational institu-
tions are considered. The motives of teaching abroad and how staying abroad of mobile teachers influences their 
further teaching activity and the activity of the whole educational institution are analyzed. It is academic mobility 
that enhances accessibility, quality and effectiveness of education. The study pays attention to the results of 
teacher’s academic mobility: validation of licenses and validated seminars with standard indicators; internships 
using a scientific or academic field; an increase of the number of scientific programs for research or preparation 
of different training programs; opening of a joint program; participation in seminars, conferences, summer or 
winter schools. The main problems of academic mobility of teachers are the following: a low level of teachers' 
awareness of participation in mobility programs; an insufficient knowledge of foreign languages among teachers; 
most teachers are unable to bear the considerable material costs that are the reason for their refusal to partici-
pate in academic mobility programs. To address these problems that impede academic mobility, it is necessary to: 
provide an information support on the possibility of participation in mobility programs; organize free foreign 
language courses for teachers on the basis of universities, which will improve the level of language skills and in-
crease the number of participants in international cooperation programs; provide material support to teachers in 
higher education institutions, which will increase the number of participants in academic mobility programs. 

Keywords :  mobility, academic mobility, Erasmus, Bologna process, motive, teaching methods, language 
competences 

 



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

Олег МАЛИШЕВСЬКИЙ Синергетичні засади формування професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю  

В епоху інформаційних технологій традицій-ний підхід до освіти вже є недостатнім. Підхід, який не враховує випадковостей і нестандартних ситуацій, пов’язаних з людським фактором у си-нергії з технологіями, що швидко розвиваються, вже не може бути ефективним у сучасному світі. Такі випадковості можуть виникати як у процесі навчання, так і в майбутній професійній діяльно-сті. Відповідно слід підходити до питань профе-сійної освіти синергетично, з урахуванням випад-ковостей, а не лише закономірностей.  Професійна мобільність як складова синер-гічно забарвлених соціальних процесів вимагає застосування в її дослідженні синергетичного підходу, що забезпечить врахування об’єктивних і суб’єктивних, закономірних і випадкових чин-ників у її розвитку. Синергетичні основи розвитку професійної мобільності розкрито у теоретичних досліджен-нях Л. Горюнової, С. Капліної, Ю. Котєнєвої, В. Триндюк, Ю. Сачук та інших науковців. У своїх наукових доробках дослідники доводять, що си-нергетика посідає одне з концептуальних мето-дологічних положень в сучасній педагогіці. Однак синергетичне обґрунтування процесу формуван-ня професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у науковій літературі не було висвітлено. У статті обґрунтовано синергетичні основи формування професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. В сучасному інформаційному суспільстві ак-центовано увагу на необхідності застосування 

синергетичного підходу в освіті, оскільки в сучас-ній теорії педагогіки з’явилося досить багато ро-біт, у яких доцільність застосування методів си-нергетики визнається самоочевидною. В. Винен-ко вважає, що у педагогічній практиці прийшов час використання ідеології синергетики, синерге-тичного підходу, оскільки біфуркаційний меха-нізм розвитку, в основі якого лежить процес са-моорганізації, чергування хаосу і порядку, є уні-версальним принципом світобудови, характер-ним для систем самого загального виду [2]. У філософському словнику зазначається, що синергетика – сучасна теорія самоорганізації, нове світобачення, що пов’язується з досліджен-ням феноменів самоорганізації, нелінійності, нев-рівноваженості, глобальної еволюції, з вивчен-ням процесів становлення «порядку через хаос», біфуркаційних змін, незворотності часу, нестій-кості як основної характеристики процесів ево-люції [7, 618]. Синергетичні засади організації освітніх сис-тем та використання синергетичного підходу в педагогіці обґрунтовували С. Гончаренко, А. Заха-ров, Е. Зеєр, Л. Лузіна, Г. Малинецький, Е. Нікітіна, О. Савченко, А. Семенова, В. Сластьонін, Є Степа-нов, О. Сухомлиньска, А. Усольцев, М. Федорова, А. Фокшек та інші. Синергетична освіта, подібно як і нова педа-гогіка, – це самоосвіта, самовизначення, які сти-мулюють людину на власні можливості. У зв’язку з цим зростають вимоги до професійної освіти. Синергетичний підхід до організації вищої інже-нерно-педагогічної освіти сприяє інтеграції  
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СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ  
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  

ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ 
У статті обґрунтовано синергетичні основи формування професійної мобільності майбутніх інже-

нерів-педагогів комп’ютерного профілю. З’ясовано, що синергетика розглядається ученими як міждис-
циплінарний напрям досліджень відкритих, неврівноважених і нелінійних систем з метою вивчення про-
цесів самоорганізації та саморозвитку суспільних, соціальних і психолого-педагогічних явищ. Наголоше-
но на доцільності використання синергетичного підходу в організації вищої інженерно-педагогічної осві-
ти. Визначено, що цей підхід зумовлює дослідження процесу формування професійної мобільності інже-
нерів-педагогів комп’ютерного профілю як відкритої, складної системи, здатної до самоорганізації, яка 
узгоджується з ідеями відкритості, самовираження й самореалізації особистості і забезпечує прогнозу-
вання, висування стратегічних професійних цілей. 

Ключові  слова : синергія, синергетика, синергетичний підхід, синергетичні принципи, інтегратив-
ність, інженери-педагоги комп’ютерного профілю, професійна мобільність. 
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гуманітарних і технічних знань. Так, Г. Малинець-кий, зазначає, що розвиток синергетичного під-ходу потребує взаємодії фахівців природничих, гуманістичних, математичних наук, а нині ще й управлінців, експертів і педагогів [5]. Синергетика визначається сьогодні науков-цями як міждисциплінарний напрям наукових досліджень, основним завданням якого є пізнан-ня загальних закономірностей і принципів, що лежать в основі процесів самоорганізації у систе-мах самої різної природи: фізичних, хімічних, біо-логічних, технічних, економічних, соціальних то-що [13, 511], як наука про взаємодію [15, 14]. Науковець Е. Нікітіна стверджує, що синерге-тика дозволяє відновити втрачені у процесі роз-витку педагогічної теорії зв’язки з практичною реальністю, створити «комунікативний місток» поміж різними компонентами освітньої системи та її суб’єктами на основі розвитку діалогічності, відкритості, взаємодії. Синергетичний підхід до побудови освітньої системи дозволяє значно під-вищити її творчий потенціал [6, 204]. «Синергетичний підхід, – на думку А. Семено-вої, – забезпечує можливість ліквідувати проти-стояння технічної, природничо-наукової та гу-манітарної освіти і фундаменталізацію змісту всього навчального процесу професійної шко-ли» [8, 73]. Однак, при використанні синергетичного підходу в галузі педагогіки потрібно врахувати, що при перенесенні методів точних наук до гума-нітарної сфери виникають значні труднощі, по-в’язані з формалізацією понять і процесів розвит-ку систем. Тому, як вважає А. Усольцев, педагогіч-ні, зокрема дидактичні, системи доцільно відно-сити до синергетичних лише умовно, використо-вуючи при їх дослідженні тільки загальні методо-логічні ідеї і принципи синергетичної парадигми, хоча і це вже відкриває великі евристичні можли-вості [12, 88].  Проте, на нашу думку, не варто недооцінюва-ти значення взаємодії і взаємного впливу гумані-тарних і технічних наук в інженерно-педагогічній підготовці. Саме за рахунок відкритості, неврів-новаженості цих двох типів підготовки виникає явище синергізму. У великому тлумачному слов-нику української мови синергізм трактується як співдружня дія, взаємне підсилення дії [1, 1317]. З погляду синергетики, С. Гончаренко розк-риває педагогічний процес як систему, в якій пе-дагог перестає бути «основною ланкою» надхо-дження інформації із зовнішнього середовища, оскільки збільшення потоку інформації якраз і відбувається з нього через електронну пошту та комп’ютерні мережі. Педагог має «можливість вільно висловлювати власні думки й погляди, 

критично оцінювати ситуації в суспільстві, що й є причиною розробки нових методів і форм спілку-вання між учасниками педагогічного процесу та управління ним» [3]. На думку Е. Зеєра, методологічними принци-пами системи професійного розвитку є: принцип нестійкої динамічної рівноваги, принцип детермі-нізму та індетермінізму, принцип прогресивного та деструктивного розвитку, принцип співрозвит-ку особистості, освіти та професії [4, 7]. Зазначені принципи мають суто синергетичний характер. Водночас, Є Степанов і Л. Лузіна важають, що поняття, принципи, методи і прийоми синерге-тичного мислення і світосприйняття є цікавими для педагогів, які постійно знаходяться і діють у світі нелінійних відкритих систем [10, 141–147]. «Використання принципів синергетики у педагогічному процесі дозволяє виявити нові факти і зв’язки, які сприяють ефективній зміні освітньої парадигми, метою якої є цілісний роз-виток людини», – зазначає А. Фокшек [14]. Також авторка відносить синергетику до універсальної методологічної парадигми, в рамках якої вивча-ються складні самоорганізовані системи. Синергетика заперечує чимало з колишніх популярних канонічних практичних і дослідни-цьких законів традиційного навчання. З позиції синергетики з’являється потенціал пошуку уні-версальних принципів самоорганізації та еволю-ції складних систем (у тому числі й педагогічних), що своєю чергою є важливим аспектом для моде-лювання технологій та еволюційних процесів не лише в галузі професійної освіти, а також у полі-тиці, економіці, екології та культурі. Синергетич-ний аналіз педагогічних теорій навчання та пси-хологічних теорій інтелекту дозволяє знайти ті елементи, поєднання яких утворює цілісну мето-дичну систему. Використання методології пошуку і відбору механізмів і засобів навчання, технологічних роз-робок та їх впровадження до освітнього процесу, при яких весь цикл від пошуку до впровадження розглядається як єдина система послідовних опе-рацій, призводять до синергетичного ефекту. Для нашого дослідження цікавим є той факт, що нові парадигми, наукові концепції, інновацій-ні технології виконують роль флуктації (відхи-лень від середніх величин), викликають у педаго-гічній системі, в освітніх технологіях автоколи-вання. Перш ніж реалізуватися в педагогіці, вони проходять певні етапи впровадження до педаго-гічних систем. Зміни в фундаментальних дослі-дженнях переходять в зміни у прикладних науках і конкретизуються. З прикладних наук вони пере-ходять в технологічні ланцюги педагогічних  систем, з технологічних ланцюгів у технологічні 
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Олег МАЛИШЕВСЬКИЙ Синергетичні засади формування професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю  науки (мережа педагогічних подій). Змінюється фазовий портрет педагогічної системи, змінюєть-ся структура, зміст педагогічних технологій. Си-нергетичні вибухи, викликані інноваціями супро-воджуються синергетичним ефектами, які є кіль-кісними та якісними вимірювачами в системі освіти соціально-орієнтованої особистості. У на-шому випадку таким вимірювачем виступає про-фесійна мобільність. Проте синергетичний ефект може бути як позитивним, так і негативним. Останній може бути наслідком і причиною деградації системи, втрати зв’язків і рівноваги. До однієї з характерних ознак педагогічної синергетики окремі науковці відносять її інтегра-тивність. Так, О. Сухомлиньска підкреслює право-мірність застосування синергетичного підходу як міждисциплінарного напряму досліджень, що дозволяє залучити різні концепції, підходи до аналізу освітньої спрямованості педагогічних процесів [11]. В. Сластьонін, вважає, що синерге-тика як інтегративна, міжпредметна галузь знань дозволяє методологічно підсилити процес фор-мування особистості студента як суб’єкта діяль-ності та системним чином організувати наріжні принципи протікання цієї діяльності, коли у центрі освітнього процесу постає особистість студента, який у цьому процесі займає активно-творчу позицію, виявляючи волю до самовира-ження і самореалізації, реалізуючи пошук індиві-дуальної стратегії самовизначення у житті [9, 263]. Нам імпонує бачення науковцями інтеграції (міжпредметної, міжгалузевої) у синергетичному світлі, оскільки саме такий підхід, на наше пере-конання, визначає специфіку і синергізм інже-нерно-педагогічної підготовки. Ще однією засадничою ознакою синергетич-ного впливу на професійну освіту є її самооргані-зація. Відкритість системи професійного розвит-ку на основі самоорганізації та саморозвитку ви-ключає обмеженість, одноваріантність та замкне-ність професійного простору на основі динаміч-ної самореалізації особистості в світі професій [4, 34]. У світлі нашого дослідження, в основі органі-зації освітнього процесу у закладах вищої профе-сійної освіти, спрямованого на формування у сту-дентів професійної мобільності, повинні бути, на нашу думку, такі синергетичні принципи: 
– відповідність змісту освіти сучасному рів-ню міжпредметних знань, що визначається постійним розвитком наукових знань у галузях професійної освіти та комп’ютер-

них технологій і вимогами відповідних професійних напрямів; 
– єдність змістової і процесуальної сторони професійної підготовки; 
– міжгалузева інтеграція; 
– нелінійність стилю мислення, неоднознач-ність теоретичних конструкцій; 
– поєднання раціонального та ірраціональ-ного; 
– визнання хаосу як необхідності у творчос-ті, що призводить до самоорганізованої реальності; 
– зв’язок еволюції і самоорганізації, коли пізнання зовнішньої реальності у своєму розвиткові наближатиметься до пізнання внутрішньої реальності.  Для нашого дослідження реалізація перших трьох принципів має сенс у першу чергу, коли до змісту професійної підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю включати-муться інтегровані курси (чи інтегративні модулі до навчальних дисциплін), що сприятимуть по-ліпшенню її якості. Водночас, принцип єдності змістової і проце-суальної сторони у нашому випадку передбачає використання у процесі підготовки комплексу різних підходів, методик, технологій, методів і форм, спрямованих на формування у студентів цілісного бачення перспектив майбутньої профе-сійної діяльності. Цей комплекс може містити лекції, семінари, практичні заняття, тренінги, майстер-класи, зміст яких передбачає викорис-тання міжпредметних і міжгалузевих наукових знань. Організація процесу формування професій-ної мобільності з урахуванням окреслених синер-гетичних принципів повинна створити умови для активізації ціннісно-мотиваційної сфери студен-тів, креативного засвоєння інтегративних інже-нерно-педагогічних знань за рахунок практично-го засвоєння елементів майбутньої професійної діяльності. Таким чином, випускники отримають необхідну фахову підготовку для успішної роботи за різними професіями. Ці принципи забезпечу-ють нестандартний підхід до процесу навчання, повноту і високу якість предметних знань, про-фесійне становлення й професійну мобільність майбутнього спеціаліста через різні навчальні дисципліни. Перспективи подальших досліджень пов’яза-ні з теоретичним і методологічним обґрунтуван-ням концепції системи формування професійної мобільності майбутніх інженерів педагогів ком-п’ютерного профілю. 
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Олег Малышевский. Синергетические основы формирования профессиональной мобильно-
сти инженеров-педагогов компьютерного профиля 

В статье обоснованы синергетические основы формирования профессиональной мобильности буду-
щих инженеров-педагогов компьютерного профиля. Выяснено, что синергетика рассматривается уче-
ными как междисциплинарное направление исследований открытых, неуравновешенных и нелинейных 
систем с целью изучения процессов самоорганизации и саморазвития общественных, социальных и пси-
холого-педагогических явлений. Отмечено целесообразность использования синергетического подхода в 
организации высшего инженерно-педагогического образования. Определено, что этот подход предопре-
деляет исследование процесса формирования профессиональной мобильности инженеров-педагогов 
компьютерного профиля как открытой, сложной системы, способной к самоорганизации, которая со-
гласуется с идеями открытости, самовыражения и самореализации личности и обеспечивает прогно-
зирование, выдвижение стратегических профессиональных целей. 
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интегративность, инженеры-педагоги компьютерного профиля, профессиональная мобильность. 
 
Oleh Malyshevskyi. Synergetic principles of professional mobility formation of engineers-teachers in 

the area of computer technology 
The article substantiates the synergetic basis of professional mobility formation of engineers-teachers in the 

area of computer technology. It has been found that synergetics is considered by scientists as an interdisciplinary 
research field of open, unbalanced and nonlinear systems in order to study the processes of self-organization and 
self-development of social and psychological-pedagogical phenomena. It has been emphasized on the feasibility of 
using a sensory approach in the higher engineering and pedagogical education organization. It has been deter-
mined that this approach leads to the process study of professional mobility formation of engineers-teachers in 
the area of computer technology as an open, complex system capable of self-organization, which is consistent with 
the ideas of individual’s openness, self-expression and self-realization and provides forecasting and strategic 
goals. 

The synergetic principles that underpin the professional mobility of future engineers-teachers in the area of 
computer technology have been outlined. The key principles include: the education content relevance to the cur-
rent level of cross-curricular knowledge in vocational education sphere and computer technology; unity of sub-
stantive and procedural aspect of vocational training; cross-industry integration. 

It has been emphasized that the process organization of professional mobility formation, taking into account 
synergetic principles, creates conditions for activation of students’ value-motivational sphere and assimilation of 
integrative engineering and pedagogical knowledge due to the practical elements assimilation of future profes-
sional activity. 

It has been noted that the synergistic approach use to learning is especially effective in the information tech-
nology sphere. A synergistic approach in the training of engineers-teachers in the area of computer technology 
encourages students to seek and perceive professional information independently, to organize the professional 
development process. 

Key words: synergy, synergetics, synergetic approach, synergetic principles, integration, engineers-teachers in 
the area of computer technology, professional mobility. 
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Сучасний період оновлення суспільства, ду-ховного відродження нашого суспільства вимагає формування високо освіченого, духовного моло-дого покоління, якому буде доручене управління різними сферами народного господарства країни, зокрема, нові пошукі у педагогічній науці. Держа-вна національна програма “Освіта” визначила магістральну лінію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрямки і можливості постійного духовного вдосконалення особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. На сучасному етапі акту-альною постає проблема гармонійного, всебічно-го розвитку особистості в умовах докорінної пе-ребудови навчально-виховного процесу в учбо-вих закладах. У цих умовах особливої уваги набу-ває вирішення питань щодо теорії та методики мистецької освіти, теоретичних й практичних аспектів мистецтвознавчих та педагогічних дос-ліджень, сучасних процесів розвитку мистецької освіти та національного мистецтва, музично-педагогічні спадщини вітчизняних педагогів в системі сучасної освіти, ролі вищих навчальних закладів у реформуванні мистецької освіти в Україні. Становлення традицій української диригент-сько-хорової школи започаткували відомі педаго-ги, мистецтвознавці, хорові диригенти, такі як: М. Березовський, Д. Бортнянський, М. Лисенко, М.Леонтович, Ф. Колеса, Н.Ніжанківський та ін.  Якщо звернутись до історичних фактів украї-нської диригентсько-хорової школи, то побачимо цікавий феномен: розвиток вокально-хорового виконавства та створення різноманітних співо-чих товариств були причетними до прогресу на-ціонально-громадських ідей.. Вивчення тривало-го історичного шляху існування вітчизняної ди-

ригентсько-хорової школи зумовило значні обся-ги використаних для його дослідження джерел. Так, на підставі науково-методичної літератури музичного розвитку України, та окремих її регіо-нів було визначено передумови становлення віт-чизняної диригентсько-хорової школи та на-прямки її вивчення. Можливість розгляду почат-кових етапів розвитку української диригентсько-хорової школи визначена історичними докумен-тами, збереженими в архівах, публікаціями періо-дичних видань, даними особистих архівів сучас-ників, інформацією окремих видань та інтерв’ю. Рівень розвитку вітчизняної диригентсько-хорової школи сучасності дозволив застосувати в аналізі надбання педагогічних досліджень з на-ближених до теми вивчення питань. Матеріали сучасних періодичних видань використано у да-ної статті як додаткову характеристику українсь-кої диригентсько-хорової школи, свідчення його здобутків.  Отже, метою нашої статті є висвітлення укра-їнської диригентсько-хорової школи в обгово-ренні сучасних досліджень. Розглядаючи процес сучасного етапу розвит-ку вітчизняної диригентсько-хорової школи обу-мовили наукові праці, дослідження видатних пе-дагогів, музикознавців, хорових диригентів: А.Авдієвського, І.Бермес, М.Бурбан, І.Гулеско, А.Козир, А.Лащенко, О.Михайличенка, П.Ніколаєн-ко, В.Рожка, А.Соколової та інших дослідників. Так, хорове мистецтво як важлива складова національної музичної культури стало об’єктом дослідження в монографії Ірини Бермес “Український хоровий спів як соціокультурне явище” [1], а також в дисертації вченого на  здобуття наукового ступеня доктора мистецтвоз-навства “Український хоровий рух у контексті 

Анатолій МАРТИНЮК Українська диригентсько-хорова школа сучасності: джерелознавчі студії 
DOI: 10.33310/2518-7813-2020-68-1-161-164  
УДК 78.071.2.087.68.03](477):930.1 

Анатолій  МАРТИНЮК  
Кандидат мистецтвознавства кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ  

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,  
м.Переяслів-Хмельницький, Україна 

УКРАЇНСЬКА ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА ШКОЛА СУЧАСНОСТІ:  
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ 
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соціокультурних процесів ХІХ-початку ХХІ століт-тя” [2]. Метою дисертаційного дослідження стало розкриття засад українського хорового руху в націєтворчих, культурно -історичних, художньо-естетичних та специфічно музичних вимірах. На-укова новизна дослідження полягає в теоретич-ному осмисленні ментальних підвалин націона-льного хорового мистецтва та виявленні історич-них передумов його становлення і розвитку; встановленні періодизації хорового руху ХХ ст, та простеженні його спільних і відмінних ознак на Сході та Заході України; розкритті динаміки роз-гортання хорових процесів у складних умовах суспільно-політичного життя ХІХ – початку ХХ ст; введені до наукового обігу широкого кола руко-писних і друкованих першоджерел. Концептуальною для сучасного хорознавчо-го музикознавства є монографія А.П. Лащенка “Хоровая культура: аспекты изучения и разви-тия” [6]. Авторське бачення розвитку хорової ку-льтури охоплює спектр важливих проблем: хоро-ві школи – виконавські напрями – хорове мислен-ня – хорове інтонування – організація хорової справи. Важливим джерелом для вивчення хорової культури є монографія Михайла Бурбана “Українські хори та диригенти” [3]. У цьому над-звичайно змістовному науковому дослідженні зроблена спроба об’єднати різноманітні аспекти генези та історичних відомостей про національну хорову культуру . Найбільшим за своїм обсягом є розділ, присвячений українським диригентам від давнини до сучасності. Розлогі відомості, велика кількість яких з ідеологічних міркувань були ма-ло відомими або забутими, стають підґрунтям для подальших енциклопедичних досліджень хорового мистецтва. Для формування хорознавчого напрямку в українському музикознавстві велике значення мають ґрунтовні науково-методичні праці Інесси Гулеско. Однією з праць, яка яскраво засвідчує тенденцію до зростання наукового рівня сучасно-го хорознавчого музикознавства, є навчальний посібник вченого “Національний хоровий стиль” [4]. Підрозділ 6.2. докторської дисертації Г.Карась “Культурний діалог “Україна-діаспора” присвячено векторам взаємодії діаспори з Украї-ною, встановлено періодизацію та особливості цієї взаємодії. Зроблено загальний висновок про те що, “Культурний діалог “Україна-діаспора” впродовж ХХ ст. зазнавав двостороннього суспі-льно-політичного впливу, а тому мав періоди під-несення і спаду, характеризувався різними фор-мами співпраці. Завдяки взаємодії українців ма-терикової України та представників діаспори на-

ціональна музична культура ввійшла у світовий контекст, її культурне поле збагатилося новими артефактами” [5, с. 32]. Теоретичну основу для створення нових на-вчальних курсів у сфері диригентської педагогіки становлять наукові праці академіка Володимира Рожка. Своєю змістовною наповненістю вирізня-ється його навчальний посібник “Історія дириге-нтського виконавства: творчість Стефана Турча-ка” [7]. В цій ґрунтовній праці представлено ціліс-ну концепцію курсу історії диригентського вико-навства. Основні положення цієї книги мають теоретичну значущість, зважаючи на те, що істо-рія диригентського мистецтва як наукова галузь мистецтвознавства і навчальна дисципліна пере-бувають у процесі свого самовизначення. Її осно-вними складовими є, на думку вченого, станов-лення і розвиток теорії і методики диригування, історія диригентського виконавства, формування системи диригентсько-хорової освіти [7, с.3]. Се-ред авторів сучасних дисертацій, певною мірою дотичних до проблеми диригентсько-хорової освіти, слід згадати таких науковців як, Д.Бондаренко (тема наукового дослідження “Формування адаптивної готовності майбутніх учителів музики до диригентсько-хорової діяль-ності”); І. Гавран (тема наукового дослідження “Формування педагогічної емпатії майбутніх учи-телів музики в процесі диригентсько-хорової під-готовки”); Л.Ярошевська, (тема наукового дослі-дження “Методика диригентсько-хорової підго-товки майбутнього вчителя музики на основі традицій Одеської хорової школи”) та інші. Нау-ковці висвітлюють у своїх працях українську ди-ригентсько-хорову школу як необхідну освітню галузь у формуванні творчої особистості. Отже, наведений аспект досліджень української дири-гентсько-хорової школи сучасності пропонує змі-стовне оновлення навчальних дисциплін, ство-рення нових програм, апробацію нових методів й методик і, навіть, про інтенсивний перегляд і пе-ребудову концепції освіти та виховання фахівця.  Зазначимо, що диригування – це не лише сис-тема м’язових рухів, а й складний, багатогранний комплекс знань, навичок, вмінь, система взаємо-дії диригента з музичним колективом. Процес диригентсько-хорового навчання містить у собі безліч специфічних складностей, зумовлених пе-вними особливостями психологічної сфери осо-бистості.  У даному контексті представляють інтерес ідеї щодо організації навчального процесу хоро-вого диригування, підготовки майбутніх фахівців на основі можливостей способів взаємодії з худо-жніми образами в галузь міжособистісного  діалогу. Вони ґрунтуються на положенні про  
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Анатолій МАРТИНЮК Українська диригентсько-хорова школа сучасності: джерелознавчі студії важливість у формуванні культури спілкування, педагогічної майстерності фахівця, якої не можна навчитись за підручником. Її передумова – відве-ртість педагога до спілкування, розуміння і вико-ристання у навчальному процесі новітніх техно-логій. Саме такі особистісні якості розвиваються під впливом спілкування з художнім твором, що за своєю природою є діалогом, партнерами якого виступають не лише реальні суб’єкти, а й їх об-разно-художні моделі.  Науковці окреслюють коло тих явищ, які об’єднані поняттям українська диригентсько-хорова школа. Висловлюється думка про те, що цей термін асоціюється передусім з інституціями освіти й виховання. На нашу думку, функціональ-не призначення української диригентсько-хорової школи усвідомлюється в диспонуванні п’яти функцій: пізнавальної, комунікативної, ге-доністичної, творчо-діяльнісною та дидактичної. Накопичення та систематизація певного ду-ховно-практичного досвіду становить зміст пі-знавальної функції. Ця функція охоплює два аспе-кти: зовнішній (творчий досвід стає надбанням соціокультурної практики) і внутрішній (напрацювання школи спрямовуються на подаль-ше розкриття власного феномену). Спадкоєм-ність поколінь і самої сфери духовно-практичної діяльності забезпечує комунікативна функція. Гедоністична функція сприяє розумінню природи музичного мистецтва, здатності співпереживати, оцінювати художній зміст твору у навчальному процесі. Творчо-діяльнісная функція полягає у проникненні виконавця в художню сутність му-зичного твору та створенні ідеального уявлення у свідомості виконавця, як вміння художньо-емоційно відтворювати образний зміст хорових творів в умовах навчальних занять і сценічного втілення. Змістовна наповненість дидактичної функції полягає в особливостях передачі набуто-го досвіду, яка здійснюється педагогами в систе-мі освіти та виховання. Проте, є кількість науко-вих досліджень та результатів практичної роботи керівників хорового мистецтва щодо методики застосування педагогічних функцій у навчально-му процесі диригентсько-хорової підготовки май-бутніх музикантів. 

Відповідно до зазначених функцій ми спро-буємо розробити основу у навчальному процесі. Аналіз наукових джерел свідчить, що питання впровадження у навчальний процес української диригентсько-хорової школи майбутнього фахів-ця музичного мистецтва не була предметом спе-ціального вивчення. Поза увагою дослідників залишилась саме методика їх впровадження, що в першу чергу, може стати фундаментальним підґ-рунтям становлення особистості вчителя-музиканта, забезпечить більш глибоке цілісне розуміння, пізнання музичного мистецтва взагалі і на цій основі – її гармонійний розвиток в умовах існуючої освітньої системи.  Таким чином, аналіз наукової мистецтвознав-чої та музично-педагогічної літератури дає мож-ливість узагальнювати, що певний матеріал спри-яє розвитку вокальних вмінь в хоровому колекти-ві, формуванню диригентсько-хорових навичок, художнього смаку, інтересу, любові до хорової музики. Все це переконало нас в актуальності да-ної проблеми, вирішення якої може бути саме ті-єю основою, що інтегрує всі види музично-есте-тичних знань, об’єднує всі компоненти вокально-хорової діяльності студента. Оперуючи новітніми технологіями навчання, студент вдосконалює по-шукову, творчу діяльність, піднімається на новий ступінь пізнання, активізує творчу діяльність, самостійність, зацікавленість у своїй роботи. Узагальнюючи викладене вище зазначимо, що визначені нами відповідні педагогічні функції у навчальному процесі забезпечує вивчення ди-ригентсько-хорових дисциплін, послідовне вдос-коналення основ професійного зростання особис-тості майбутнього фахівця; застосування емоцій-ної взаємодії, що впливатиме на результат твор-чого процесу; спонукання майбутніх фахівців до творчого активності та самовираження на всіх етапах практичної діяльності; взаємозв’язок та послідовність впровадження методики визначе-ного нами феномена на різних етапах музично-педагогічної діяльності. Перспективою подальшого розгортання дос-ліджуваної проблеми є розробка методики впро-вадження української диригентсько-хорової шко-ли у навчальний процес педагогічних вищих на-вчальних закладів. 
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Анатолий Мартынюк. Украинская дирижерско-хоровая школа современности: источнико-
ведческие студии 

В статье рассматривается украинская дирижерско-хоровая школа современности в обсуждении 
научных исследований. Раскрываются теоретические и практические аспекты современных педагоги-
ческих и искусствоведческих исследований. Выявлено, что традиции украинского дирижерско-хоровой 
школы способствуют развитию музыкально-педагогического наследия отечественных педагогов в сис-
теме современного образования. Определены, что учебный процесс украинского дирижерско-хоровой 
школы играет основную роль в реформировании художественного образования высших учебных заведе-
ний в Украине. Акцентируется утверждение о необходимости применения в учебном процессе отечест-
венной дирижерско-хоровой школы современности соответствующих педагогических функций. 

Ключевые  слова :  дирижерско-хоровая школа, образование, обучающий процесс, педагогические 
функции. 

 
Anatolii Martyniuk. Ukrainian conductor-choir school of modernity: sources studies  
In the article it is discussed Ukrainian choral conductor school of modernity in the discussion of scientific re-

searches. It is described the theoretical and practical aspects of modern pedagogical and artistic researches. The 
study of long historical way of existence of domestic choral conductor school resulted in a significant volume of 
sources used for its research. It is revealed that the traditions of Ukrainian choral conductor school contribute to 
the development of musical and pedagogical legacy of domestic teachers in the modern education system. The 
given aspect of studies of the Ukrainian choral conductor school of modernity provides a comprehensive update of 
the academic subjects in full program material, creating of new programs, testing new methods and techniques, 
and even on intensive revision and restructuring of education concept and education of a specialist.  

Choral conducting is not only a system of muscle movements, but a complicated multifaceted complex of fac-
tors, the interaction between a conductor and the choir. The process of conducting and choral training contains 
lots of specific difficulties, due to certain peculiarities of the psychological sphere of the personality. Training 
process of Ukrainian choral conductor school plays a major role in the reform of art education in higher educa-
tional institutions in Ukraine. It is emphasized the statement about the necessity of application in educational 
process of domestic choral conductor school of modernity the relevant pedagogical functions, namely: cognitive, 
communicative, hedonistic, educational and creative-active.  

Thus, the scientific analysis of the musical and pedagogical literature provides the opportunity to generalize 
the material on the development of vocal skills in the choir, the formation of the conducting and choral skills, ar-
tistic taste, interest, love for choral music. However, there is not enough scientific researches and results of practi-
cal work of leaders of choruses by the method of application of the pedagogical functions of education in the proc-
ess of future musicians’ conducting and choral training. All this has convinced us of the urgency of this problem, 
the solution of which might be exactly the platform for integrating all kinds of musical and aesthetic knowledge, 
bringing together all the components of vocal and choral activities of the student.  

Generalizing the mentioned above, it should be noted that the identified relevant pedagogical functions in the 
educational process are provided by studying of conducting and choral disciplines, the consistent improvement of 
the foundations for professional growth of a future specialist personality; the use of emotional interaction that 
will influence the result of the creative process; motivation of future specialists to creative activity and expression 
at all stages of the practical activity; the relationship and consistency of implementation of the methodology of 
the determined phenomenon at different stages of musical-pedagogical activity.  

Keywords :  conducting and choral school, education, educational process, pedagogical functions.  
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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
У статті аргументовано, що проблема розвитку інклюзивної освіти розглядається на міжнародно-

му та вітчизняному законодавчому рівні, а також науковцями та дослідниками, які презентують влас-
не бачення оптимізації освіти осіб з особливими потребами. Створення системи інклюзивної освіти є 
результатом підвищення уваги до реалізації прав кожної людини. Основні положення міжнародної та 
вітчизняної законодавчої бази враховуються в організації інклюзивної освіти в Україні. Основою інклю-
зивної освіти є надання особам з особливими потребами допомоги і сприяння розвитку їхніх здібностей 
для входження в нормальне життя суспільства. 

Ключові  слова :  законодавчо-правові акти, декларація, особи з особливими потребами, інклюзивна 
освіта, інклюзивна навчання. 

На сучасному етапі розвитку демократичного 
суспільства особливої значущості набуває пробле-
ма рівного доступу до освітніх послуг усіх грома-
дян, зокрема, осіб з особливими потребами, на-
вчання яких здійснюється завдяки організації ін-
клюзивної освіти. Для вирішення означеної пробле-
ми на державному рівні спостерігається враху-
вання міжнародних і вітчизняних законодавчих 
документів, активне прийняття яких відбуваєть-
ся з другої половини ХХ століття. У законодавчо-
правових актах акцентується увага на різнопла-
нових аспектах організації освіти осіб, які не зав-
жди мають змогу навчатися у традиційних умо-
вах. Так, у Декларації про права розумово відста-
лих осіб (1971 р.) підкреслюється важливість не 
лише медичного обслуговування та лікування та-
ких осіб, а й створення умов для розвитку їхніх 
здібностей та можливостей, реалізація права на освіту, навчання, відновлення працездатності, права розвивати свої здібності та можливості 
(п. 2). Зміст Декларації спрямований на те, щоб допомогти розумово відсталим людям розвинути свої здібності, сприяючи їх участі в активному житті [3]. Відтак проблему розвитку інклюзивної освіти в Україні намагаються вирішити як держа-вотворці, так і науковці та дослідники, які презен-тують власне бачення оптимізації освіти осіб з особливими потребами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить, що за останні роки вийшли з друку начальні 
посібники, в яких розкриваються основи інклюзив-
ної освіти (А. Колупаєва [8], М. Порошенко [9] та 
ін.). Дослідники аналізують соціокультурний кон-текст змін в освіті осіб з особливими потребами в Україні. (О. Таранченко [12]); аргументують спе-цифіку стратегій викладання в інклюзивному на-вчальному закладі (Е. Данілавічютє [2]); апробо-

вують і доводять ефективність використання ін-новаційних технологій в інклюзивній освіті (І. Гевко [1]) та ін. Різні аспекти організації інклю-зивної освіти в Україні та закордоном досліджу-ють А. Арендарук, О. Барно, В. Болдирєва, О. Гаяш, В. Гладуш, Т. Дегтяренко, С. Іноземцева, Н. Марковська, Л. Миськів, В. Павленко, О. Федоренко та ін.  
Загострена увага до означеної проблеми пот-

ребує державницького підходу до її вирішення, сис-
тематичного та всебічного аналізу сучасних тен-
денцій у пошуку шляхів оптимізації інклюзивного 
навчання. Відтак актуалізується узагальнення 
основних прогресивних ідей в організації інклюзив-
ної освіти, що визначено основним завданням на-
писання статті. 

Світова практика організації інклюзивної 
освіти започаткована з 70-х років ХХ ст. Її розви-
ток відбувався в напрямі визначення переваг та 
дослідження економічної вигоди навчання осіб з 
особливими потребами та широкого висвітлення 
окреслених проблем у пресі. Створення системи 
інклюзивної освіти є результатом підвищення 
уваги до реалізації прав кожної людини [4]. Так, у 
Декларації про права інвалідів, прийнятої резолю-цією ХХХ сесії Генеральної Асамблеї ООН (9.12.1975 р.), окреслено спрямованість діяльнос-ті цієї організації на захист прав та інтересів осіб, які не можуть самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормального особистого  і/або соціального життя внаслідок вроджених чи набутих вад або своїх фізичних чи розумових здіб-ностей [3]. У документі вказується на обов’язки держав-членів ООН діяти спільно та індивідуаль-но на основі співпраці в цілях сприяння підвищен-ню рівня життя всіх членів суспільства. Засадни-чими чинниками такої діяльності визнаються 
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права, основні свободи, принципи гідності і цінно-сті людської особистості та соціальної справедли-вості. У резолюції згадуються принципи Деклара-цій прав людини, дитини, розумово відсталих осіб. Визначені права пов’язуються з нормами соціального прогресу, проголошених у докумен-тах і рекомендаціях Міжнародної організації пра-ці, резолюціях ООН з питань освіти, науки та куль-тури, ВООЗ, та інших організацій. У документі зга-дується Декларація соціального розвитку і про-гресу, де підкреслюється необхідність захисту прав, забезпечення достатку і відновлення праце-здатності людей з фізичними та розумовими ва-дами [3]. Основні положення Декларації врахову-ються в організації інклюзивної освіти в Україні, позаяк в їхній основі – надання таким особам до-помоги і сприяння розвитку їхніх здібностей для входження в нормальне життя суспільства.  Зазначимо, що прийняті в Декларації поло-ження, не розглядаються як незмінні постулати. Якщо в 1975 році в означеній Декларації про пра-ва інвалідів вноситься тлумачення виразу «інвалід», окреслюються їхні громадянські та по-літичні права (наприклад, на заходи, призначені для набуття такими особами якомога більшої са-мостійності; на медичне, психічне чи функціо-нальне лікування, на відновлення здоров’я і ста-новище в суспільстві, на освіту, на послуги з пра-цевлаштування та ін., які сприятимуть їхній соці-альній інтеграції або реінтеграції), то в сучасних документах дещо змінюється смислове наповнен-ня поняттєво-термінологічного апарату. Так, у Законі України «Про внесення змін до деяких за-конодавчих актів України» (від 19.12.2018 р.) вка-зується, що в усіх законодавчих актах, де згаду-ються слова «інваліди», «діти-інваліди», необхід-но внести зміни і використовувати терміни «особи з інвалідністю» і «діти з інвалідністю». Та-ке тлумачення акцентує увагу на тому, що «особи з інвалідністю» і «діти з інвалідністю» – це такі самі представники суспільства, як і інші дорослі особи та діти, які мають певні ознаки («з інвалід-ністю»), що можна розглядати як тимчасову або не основну, другорядну властивість. І хоча таке термінологічне уточнення відбулося в законодав-чій базі України лише в 2018 році, проблема рів-ності в житті таких людей з іншими членами сус-пільства підкреслювалася в міжнародних доку-ментах ще з минулого століття: в Конвенція ООН про права дитини (1991 р.), у Стандартних прави-лах забезпечення рівних можливостей для інвалі-дів, прийнятих Генеральною Асамблею ООН (1993 р.), Конвенції ООН про права осіб з інвалід-ністю (2009 р.) та ін.  Проблема соціалізації осіб з особливими пот-ребами (з інвалідністю), починаючи з дитячого 

віку, зумовила розробку в Україні низки законо-давчих актів. Так, рішенням Колегії міністерства освіти і науки (МОН) України та Президії академії педагогічних наук (АПН) України узгоджено зміст Концепції державного стандарту спеціальної осві-ти дітей з особливими потребами (1999 р.). У до-кументі вказується, що концептуальні ідеї пропо-нованого стандарту базуються на положеннях Конституції України, Законах України «Про осві-ту», «Про загальну середню освіту», на досягнен-нях вітчизняної і зарубіжної дефектологічної нау-ки, на результатах експериментальних дослі-джень, національних традиціях нашого суспільст-ва [11]. Провідні науковці педагогічної галузі (АПН) та представники МОН України вказували, що спе-цифіка психічного і фізичного розвитку дітей з особливими потребами (чи з певними проявами інвалідності) зумовлює необхідність спеціальної організації та використання оптимальних та ефе-ктивних методів навчання і виховання таких ді-тей. Спеціальна освіта забезпечить дітям з особ-ливими потребами (з порушеннями зору, слуху, з мовною патологією, з розумовою недостатністю, затримкою психічного розвитку, дитячим цереб-ральним паралічем та ін.) рівні можливості для отримання ранньої корекційної допомоги, здо-буття освіти [11]. Однак, як вказується в докумен-ті, для організації такого навчання недоречним є використання відповідних стандартів освіти і програмно-методичної документації, розробленої для загальноосвітніх шкіл. Тому на вказаному етапі розвитку інклюзивної освіти (1999 р.) з ме-тою надання освітніх послуг і здебільшого спеці-альної допомоги таким дітям увага зосереджува-лася на створенні діагностично-реабілітаційних або навчально-реабілітаційних центрів, дитсадків-шкіл-інтернатів, навчально-виховних комплексів, класів інтегрованого навчання та ін. Проте не завжди в таких закладах можна було створити індивідуальні умови для дітей з різними пізнавальними та фізичними можливостями. Нау-ковці вказували про складність одночасного вра-хування таких чинників:  
– укомплектування класів фахівцями-дефектологами відповідно до потреб ди-тини; 
– забезпечення спеціальних навчально-виховних закладів відповідною навчально-методичною літературою; 
– забезпечення дітей засобами індивідуаль-ної корекції та оснащення класів візуаль-ними приладами, спеціальною корекцій-ною апаратурою і комп’ютерною технікою (з видимою мовою – для дітей з порушен-ням слуху, з озвученою мовою – з пору-шенням зору та ін.) [11]. 
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Таким чином, актуалізувалася необхідність визначення нових концептуальних підходів до спеціальної освіти, уточнення стратегії і тактики її оптимальної організації та оновлення. Відтак закріплюється варіативність змісту спеціальної освіти, її орієнтація на створення оптимальних умов для самовизначення кожного учня відповід-но до його пізнавальних можливостей. Міжнародні законодавчі акти, які стосуються організації життєдіяльності та освіти осіб з особ-ливими потребами, набирають чинності в Україні. Так, Конвенція про права осіб з інвалідністю під-писана в ООН у 2006 році з 2010 року почала діяти в Україні. Важливим у прийнятій Конвенції є не лише акцентуація уваги на задоволенні освітніх проблем таких людей, а й на вихованні в дітей, починаючи з раннього віку, шанобливого став-лення до прав осіб з інвалідністю [6].  Особлива увага в Конвенції приділяється пра-ву осіб з інвалідністю на освіту (с. 24). Для реалі-зації такого права без дискримінації й на підставі рівності можливостей держави-учасниці забезпе-чують інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання впродовж усього життя, наголошуючи на тому, що особи з інвалідністю не повинні виключатися через інвалідність із системи загальної освіти, а діти з інвалідністю – із системи безплатної та обо-в’язкової початкової або середньої освіти [6]. Важ-ливим аспектом інклюзивної освіти є навчання осіб з інвалідністю та спеціалістів, що з ними пра-цюють, навичкам мобільності (ст. 20). Таким чи-ном реалізуються вимоги гуманізації спеціальної освіти, її відкритості, соціальної орієнтації і ство-рення умов для адаптації учнів з особливими пот-ребами й інтеграції в суспільство на основі органі-зації інклюзивної освіти. У літературних джерелах витоками терміну «інклюзивна освіта» визначено Саламанську де-кларацію, прийняту на Всесвітній конференції в 1994 році за підтримки ЮНЕСКО. Нині інклюзив-на освіта розглядається в Україні як «комплексний підхід забезпечення рівного досту-пу до якісної освіти шляхом організації навчання дітей у закладах освіти на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання з ура-хуванням їхніх індивідуальних особливостей у навчально-пізнавальній діяльності» [9, 13]. Осно-вною ознакою інклюзивної освіти є те, що діти з особливими потребами не навчаються індивідуа-льно окремо від інших учнів, а освітні потреби таких осіб забезпечуються шляхом їхньої участі в процесі навчання інших здорових дітей. Таким чином інклюзивна освіта спрямовується на орга-нізацію такого освітнього середовища, в якому можуть реалізовуватися потреби і можливості кожної дитини.  

Щоб не створювати бар’єрів здобуття освіти кожною дитиною, незалежно від того, які особли-ві потреби вона має, англійські науковці (Т. Бут і М. Ейнскоу) ввели поняття «індекс інклюзії», що має такі ознаки: інклюзивна культура, інклюзив-на політика та інклюзивна практика. Інклюзивна культура базується на формуванні ціннісних оріє-нтацій усіх учасників освітнього процесу (створення доброзичливого середовища, мотива-ція учнів до співпраці та взаємодопомоги). Інклю-зивна політика сприяє розробці стратегії створен-ня такого інклюзивного освітнього середовища, яке базується на окреслених цілях і принципах керівництва в закладі освіти, де враховуються особливості розвитку кожної дитини. Інклюзивна практика відображається в співпраці вчительсь-кого та учнівського колективів з урахуванням інклюзивних цінностей та інклюзивної політики у створенні інклюзивного освітнього середовища.  Початковим етапом створення такого середо-вища є організація інклюзивних шкіл і класів у закладах загальної середньої освіти. Основними чинниками успішної організації їхньої роботи є: 
– адаптація освітніх програм, навчального середовища, методів і форм роботи учите-лів із залученням батьків, медичного пер-соналу і консультантів; 
– співпраця з фахівцями соціальних служб і фахівцями медицини; 
– поглиблення виховного впливу в учнівсь-кому колективі з метою формування в школярів толерантності, емпатії, добро-зичливого ставлення до оточуючих тощо. Важливими результатами інклюзивної освіти є усвідомлення всіма її учасниками можливих пе-реваг для такого навчання: 
– для батьків учнів з особливими потреба-ми – це можливість навчати дітей за міс-цем проживання, щоб не віддавати їх у спеціалізовані заклади освіти на тривалий час; брати участь в ухваленні рішень щодо навчання [9, 16];  
– для учнів з особливими потребами – мож-ливість соціалізації серед однолітків;  
– для інших школярів – формування вмінь налагоджувати взаємини з іншими, мож-ливість виявити розуміння, підтримку, доброзичливість, терпимість, взаємопова-гу, сприйняття відмінностей між людьми; 
– для вчителів – розширення педагогічних умінь, навичок та педагогічної майстерно-сті; 
– для керівництва закладами освіти – роз-ширення кадрового складу школи такими спеціалістами: асистент вчителя, вчитель-дефектолог, практичний психолог та ін.; 
– для суспільства – усвідомлення цінності кожного члена суспільства.  
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Однак, як свідчить теоретичний аналіз літе-ратурних джерел, інклюзивна освіта в нашій краї-ні розвивається дуже повільно. Станом на  2016 рік в українських школах створено лише 1800 інклюзивних класів, у яких навчалися близь-ко 3000 учнів. З вересня 2018 р. згідно з Законом «Про доступ дітей з обмеженими здібностями до навчання» окреслено основні вимоги для органі-зації інклюзивної освіти. Актуальність інклюзив-
ної освіти полягає в тому, що в Україні станом на 
01.01.2018 року проживає 7,6 млн дитячого насе-
лення, з яких упродовж 2018-2019 н. р. 37,7 тис. 
дітей навчалися в спеціальних закладах загальної 
середньої освіти, 15,8 тис. дітей – у санаторних 
школах і лише 11,8 тис. дітей охоплені інклюзив-
ним навчанням у звичайних школах [9, 11]. Зусиллями МОН України розроблено методич-ні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах осві-ти в 2019-2020 н. р., де вказується, що визначення особливих освітніх потреб дитини здійснюється фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) за результатами проведеної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини [7]. Водночас, урахування основних положень міжнародної та вітчизняної законодавчо-правової бази в напрямі організації інклюзивної освіти на оптимізації навчання дітей з особливими потре-бами передбачає врахування основних принципів інклюзивного навчання [4]: 

– особисті здатності кожної людини не мо-жуть зменшувати її цінність як члена сус-пільства; 
– на зважаючи на особисті досягнення, кож-на людина має право відчувати себе рівно-правним членом суспільства, спілкувати і бути почутим; 
– освітнє середовище (традиційне чи інклю-зивне) створюється на основі активної міжособистісної взаємодії та комунікації між усіма суб’єктами (учнями, вчителями, батьками, фахівцями інклюзивного на-вчання та ін.); 
– інклюзивне освітнє середовище сприяє розвитку всіх його учасників на основі прояву толерантності, взаємодопомоги, емпатії, розуміння, підтримки; 

Систематичне і системне підвищення педаго-гічної майстерності вчителів, які працюють в ін-клюзивних класах та закладах освіти, передбачає опанування ними методикою та технологіями використання індивідуального та диференційова-ного підходу з метою корекції навчальних і пове-дінкових труднощів дітей з особливими потреба-ми (з використанням методів логопедії, нейроп-сихології, соціальної педагогіки, альтернативних методів спілкування та ін.); формування в учнів соціальних навичок (використовуючи методи на-слідування, демонстрації конкретних поведінко-вих дій, організації спільної групової роботи, на-вчальних ігор, святкових шкільних заходів тощо), створення умов для прояву самостійності таких дітей.  Отже, аналіз міжнародних та вітчизняних законодавчих актів, наукової психолого-педагогічної та спеціальної літератури дає змогу узагальнити, що проблема організації інклюзив-ної освіти набуває особливої значущості на сучас-ному етапі розвитку суспільства. В Україні почи-наючи з 2012 року систематично видаються ін-структивно-методичні листи МОН України [5], в яких акцентовано увагу на особливостях організа-ції інклюзивного навчання в загальноосвітніх на-вчальних закладах (2012 р.); визначено організа-ційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами (2013 р.); пріоритетним завданням окреслено до-ступність дітей з особливими потребами до опор-них навчальних закладів (2016 р.); уточнено су-часні підходи до навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами (2017 р.); аргументовано необхідність організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкіль-ної освіти (2018 р.) та ін. Заходи, які проводяться у напрямі організації інклюзивної освіти, спрямо-вуються на її вдосконалення, доступність на осно-ві дотримання законодавчих норм і світових стан-дартів. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у розробці методичних матеріалів, які можуть використовуватися педагогічним колек-тивом в інклюзивних закладах освіти. 
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Ирина Мельничук. Организация инклюзивного образования в Украине 
В статье аргументировано, что проблема развития инклюзивного образования рассматривается 

на международном и отечественном законодательном уровне, а также учеными и исследователями, 
представляющими свое видение оптимизации образования лиц с особыми потребностями. Создание 
системы инклюзивного образования является результатом повышения внимания к реализации прав 
каждого человека. Основные положения международной и отечественной законодательной базы учи-
тываются в организации инклюзивного образования в Украине. Основой инклюзивного образования яв-
ляется предоставление лицам с особыми потребностями помощи и содействие развитию их способно-
стей для вхождения в нормальную жизнь общества. 

Ключевые  слова :  законодательно-правовые акты, декларация, лица с особыми потребностями, 
инклюзивное образование, инклюзивное обучение 

 
Iryna Melnychuk. Development of inclusive education if Ukraine  
The article argues that the problem of development of inclusive education is considered at the international 

and legislative levels, and also by the scientists and scholars, who present own vision of optimizing the education 
of people with special needs. World practice in organizing inclusive education started since the 70th of the twenti-
eth century. Creation of the inclusive education system is a result of increasing attention to the realization of the 
rights of each person. The main provisions of the international and national legislative framework are taken into 
account in the organization of inclusive education in Ukraine. The basis of inclusive education is providing assis-
tance to persons with special needs and developing their abilities to enter the normal life of society. In the initial 
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Ірина МЕЛЬНИЧУК Розвиток інклюзивної освіти в Україні 
stages of the development of inclusive education in Ukraine, diagnostic and rehabilitation or educational-
rehabilitation centers, kindergartens and boarding schools, educational complexes, integrated study classes, etc. 
were created with the purpose of providing educational services and mostly special assistance to children with 
special needs. However, it was not always possible to create individual conditions for children with different cog-
nitive and physical abilities in such establishments. The important results of modern inclusive education is aware-
ness of the benefits of such studying for all participants: for parents of pupils with special needs it is a possibility 
to teach children at the place of residence, not to send them to specialized educational institutions for a long time; 
to take part in making decisions regarding study; for pupils with special needs – the possibility of socialization 
among the persons of just the same age; for another pupils – formation of abilities to establish relationships with 
others, to be able to show understanding, support, kindness, tolerance, mutual respect, perception of differences 
between people; for teachers – expanding pedagogical abilities, skills and pedagogical mastery; for the manage-
ment of educational institutions – expanding the staff of the school by such specialists: teacher assistant, teacher-
defectologist, practical psychologist, etc.; for society – awareness of the value of each member of societ. 

Key words :  normative-legal acts, declaration, persons with special needs, inclusive education, inclusive 
study.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА  
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ФОЛЬКЛОРЕ КАК КОМПОНЕНТ  

СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В статье анализируются наиболее значимые толкования базовых научных концептов статьи – 

картина мира, языковая картина мира, национальная языковая картина мира, – на основе которых 
авторы предпринимают попытку осуществить сравнительный анализ некоторых аспектов нацио-
нальной языковой картины мира, нашедших отражение в фольклоре. В центре внимания – жанры 
фольклора – пословицы и поговорки, обрядовые песни, а также народная символика как таковые, кото-
рые демонстрируют общее и различное (национальное) в языковой картине мира разных народов. Ав-
торы приходят к выводу о том, что даже территориально отдаленные народы в языковой картине 
мира имеют универсальную базу в миропонимании, жизненной философии, нравственности, что под-
тверждается содержанием проанализированных фольклорных жанров и народной символикой.  

Ключевые  слова :  картина мира, языковая картина мира, национальная языковая картина мира, 
фольклор, народная символика. Овладение иностранным языком предполага-ет постижение национальной языковой картины мира, которая находит отражение в фольклоре, наиболее точно и ярко отражающем традиции, обычаи и обряды, уклад жизни народа, его нрав-ственные ценности. Ознакомление с этими аспек-тами жизни народа-носителя языка входит в со-держание социокультурной компетентности сту-дента-иностранца. В этой связи в центре нашего внимания оказались такие базовые научные кон-цепты, как картина мира, языковая картина ми-

ра, национальная языковая картина мира; наибо-лее доступные иностранному студенту жанры фольклора – пословицы и поговорки, обрядовые песни, а также народная символика. Исследуя названные концепты, ученые Н. Д. Арутюнова [3], А. М. Бабкин [4], А. Вежбицкая [6], Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров [7], А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев [10], Д. С. Лихачев [15], З. Д. Попова, И. А. Стернин [16], В. Н. Телия [18; 19], Э. В. Щанкина, Н. А. Краше-

нинникова [21] и др. описали содержание назван-ных понятий, выявили их существенные призна-ки, наполнили примерами, и уже не вызывает со-мнения сущность названных понятий. Убедимся в этом, обратившись к авторитетным источникам – словарям и исследованиям ученых. Говоря о картине мира как научном понятии, ученые зафиксировали в качестве родового поня-тия его дефиниции знания о мире (в приведенных ниже определениях оно выделено нами курси-вом). Картина мира – совокупность мировоззренче-ских знаний о мире, «совокупность предметного содержания, которым обладает человек» [20, 201 с.]. Картина мира – сформированная в сознании человека и словесно оформленная система сведе-
ний о различных сферах окружающей жизни. Кар-тина мира – это целостная система знаний и пред-ставлений о мире, выполняющих функцию ориен-тировочной основы действий человека, основы духовной культуры [5, 367 с.]. 
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Картина мира – общие представления о мире, его устройстве, типах объектов и их взаимосвязях [14, 37 с.]. Картина мира – в широком смысле – глобаль-ный, всеохватывающий образ мира или представ-
ление о нем, присущее определенной историче-ской эпохе. В узком смысле – это научная картина мира, включающая представления о Вселенной (о живой и неживой природе, об обществе [11, 172 с.]. Мир многообразен и знания о нем могут но-сить самый разный характер: это и знания об ок-ружающих предметах, о природе и обществе, о нравственных ценностях и т. д. Вот почему, на наш взгляд, академик Ю.Д. Апресян вполне право-мерно выделяет в структуре картины мира такие ее составляющие: предметная картина мира; цен-ностная картина мира; эстетическая картина ми-ра; этическая (моральная) картина мира; научная картина мира – наивная картина мира; картина мира субъекта, то есть личностная картина мира; картина мира этноса, нации, то есть националь-ная картина мира [2]. Картина мира народа или личности отража-ется в сознании и формируется посредством язы-ка. В языкознании этот феномен называется тер-мином языковая картина мира. Понятие «языковая картина мира» трактуется в популяр-ных изданиях как исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллек-тива и отражённая в языке совокупность пред-ставлений о мире, определённый способ воспри-ятия и устройства мира, концептуализации дейст-вительности [17]. В научных лингвистических работах языко-вая картина мира рассматривается как внутрен-няя форма языка [13]. В свою очередь, внутрен-няя форма языка трактуется как специфический для каждого языка способ отражения и представ-ления в языке действительности, языковое миро-видение [8; 9]. Ю. Н. Караулов трактует языковую картину мира как «взятое во всей совокупности, все концептуальное содержание данного язы-ка» [12, с. 246]. Последние академические словари акценти-руют внимание на том, что это картина мира, за-фиксированная в сознании посредством языка: «Языковая картина мира – совокупность знаний об окружающем человека мире, запечатленных в языковой форме. Отраженные в языке представ-ления данного языкового коллектива о строении, элементах и процессах действительности»  [1, 362 с.]. Мы же будем иметь в виду под языко-вой картиной мира, вслед за А.А. Зализняк,  И.Б. Левонтиной, А.Д. Шмелевым, систему ключе-вых концептов и связующих их инвариантных ключевых идей [10]. 

Может ли иметь языковая картина мира на-циональное своеобразие? На этот вопрос имеется однозначный ответ: да, в ходе исторического раз-вития у народов возникают существенные и ме-нее существенные различия в преобразовании окружающего мира, в культуре. Факторами, фор-мирующими это различие в языковой картине мира могут быть исторические, географические, психологические. Исторические факторы, то есть своеобразие исторического пути народа, оказыва-ют воздействие на формирование национальной языковой картины мира, и это находит отраже-ние не только в лексике, но и в фольклоре, напри-мер, в жанре пословиц и поговорок – как Мамай 
прошел; в возникновении особых, неповторимых жанров фольклора определенного народа, напри-мер, как у украинского народа, жанр думы, специ-фикой которого является воспевание подвигов личности и ее роли в трудной истории становле-ния народа – думы про козака Голоту, думы про козака Мамая. Географические факторы тоже имеют нема-ловажное значение в формировании националь-ной языковой картины. Климатические условия во многом предопределяют быт и традиции наро-да, которые отражаются в фольклорных жанрах. Например, для славянских народов, проживаю-щих в жестких климатических условиях, выраже-ние кровь с молоком означает здоровье, так как в морозный день на белых щеках проступал яркий румянец у здоровых людей: Не девка, а кровь с 
молоком! Для жителей западной Европы требует-ся пояснение, в противном случае содержание оборота трактуется как странный напиток – кровь с молоком. Психологические факторы, отражающие свойства внутреннего мира народа, безусловно, накладывают отпечаток на языковую картину мира, что находит отражение в фольклоре (от 
всей души, рвать душу, говорить по душам). Академик Ю.Д. Апресян отметил, что в каж-дом языке выражается общность со всем челове-чеством, а что связано с неповторимым путем данного народа, запечатлевает его уникальный опыт, представляет собой отражение националь-ного творчества. Каждый естественный язык от-ражает определенный способ восприятия и орга-низации (= концептуализации) мира. Свойствен-ный данному языку способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители раз-ных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков [2]. Итак, суть основных лингвистических поня-тий, на основе которых строится наше исследова-ние, прояснена в достаточной мере для того,  
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чтобы продолжить наполнение их конкретной информацией, отражающей сходство и отличие в национальных языковых картинах мира народа-носителя языка и народа, представители которо-го изучают этот язык как иностранный. Национальная языковая картина мира фор-мируется и в тот период существования этноса, когда еще его картину мира нельзя назвать науч-ной. Это наивная картина мира, но в ней с помо-щью языка закрепляются представления народа о добре и зле, о чем-то признаваемом и не призна-ваемом в конкретном сообществе, о нравствен-ном и безнравственном. В языке появляются сло-ва и выражения, устойчивые обороты, которые закрепляют эти нравственные «заповеди» народа и они передаются из поколения в поколение с помощью символов, метафор, пословиц и погово-рок: Муж жене – отец, жена мужу – венец (рус.). 
За морем тепліше, та дома миліше (укр.). Не ба-
жай синові багатства, а бажай розуму (укр.). Учи 
дітей не встрашкою, а ласкою (укр.). Не доспи, не 
доїж, а дитину потіш (укр.). Нащо ліпший клад, 
коли в дітках лад (укр.). Яке дерево – такий і клин, 
який батько – такий син (укр.). В приведенных пословицах отражаются проверенные веками се-мейные заповеди народа, усвоение которых моло-дыми ведет к созданию крепких моральных усто-ев в семье.  Мы коснулись семейных устоев, но народные заповеди, отразившиеся в пословицах и поговор-ках, охватывают все аспекты жизни: отношение к природе, животным, к воде и еде, к старшим и младшим, к родителям, учителям и т. д. Таким образом, устное народное творчество становится зеркалом национальной языковой картины мира, с его помощью закрепляются в языковом созна-нии лингвосоциума (языкового коллектива, соци-альной среды, в которой говорят на этом языке) определенные нравственные нормы «Напрасно думать, что эта литература (фольклор – вставка 
наша) была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и по-читанием отцов и дедов», – так оценил Д.С. Лиха-чев роль и значение фольклорных произведений в становлении этноса, его национальной языко-вой картины мира [15].  Во многом эти нравственные нормы совпада-ют в разных лингвосоциумах, у разных народов. Сравним, к примеру, пословицы, отражающие от-ношение к труду, старшему человеку, нравствен-ности у восточнославянских народов (русского, 

украинского, белорусского) и территориально отдаленного китайского народа и т.д. Отношение к старшим: Старый конь борозды 
не испортит (рус.), Старик – да лучше семерых 
молодых (рус.), Молодой работает, старый – ум 
даёт (рус). Старый конь знает дорогу домой 
(кит.) Имбирь чем старее, тем острее (кит.). У 
старого имбиря больше остроты, а у старого че-
ловека больше опыта (кит.). Шануй вчителя, як 
родителя (укр.).  Отношение к труду: Терпенье и труд всё пере-
трут (рус.). Будешь трудиться – будет у тебя и 
хлеб, и молоко водиться (рус.). На чужой каравай 
рта не разевай, а пораньше вставай да свой зате-
вай (рус.). Поле труд любит (кит.). Для человека 
еда считается небом, а еда вся от труда (кит.). 
Трудясь без устали, сделаешь иглу из железной 
палки (кит.). Сколько потратишь, столько полу-
чишь (кит.). Праця чоловіка годує, а лінь марнує 
(укр.). Маленька справа краще за велике безділля 
(укр.). Менше говори, більше діла твори (укр.). Без 
роботи чоловік не вижиє (укр.). Моральные нормы: Добродетель доброму не 
вредит (рус.). Делай добро и жди добра (рус.). Де-
лай добро, будешь спокойным (кит.); Делать доб-
ро – себе, а делать зло – тоже себе (кит.). Заробле-
на копійка краще краденого карбованця (укр.). Сло-
вами і туди, і сюди, а ділами нікуди (укр.). Краще не 
обіцяти, ніж слова не здержати (укр.). Не брудни 
криниці, бо схочеш водиці (укр.). Однако одни и те же или очень похожие ус-тойчивые языковые выражения могут иметь раз-ное значение. Так, например, в языках славянских народов выражение мокрая курица обозначает неуклюжий, нерасторопный человек, а в китай-ском языке мокрой курицей называют промокше-го человека. Выражение детеныш дракона в сла-вянской культуре воспринимается чуть ли не как исчадие ада, а в китайской культуре так называ-ют молодое дарование. Различие в языковом сознании народов, как говорилось выше, возникает в результате дейст-вия исторических, географических, психологиче-ских факторов, а конкретными формальными вы-разителями различий чаще всего бывают слова, называющие народные символы – животные, рас-тения, птицы. Вот, к примеру, животные-символы, значение которых а) совпадает в русском и китайском языках: собака, коза, осёл, свинья, волк, змея, ли-са, обезъяна, тигр, воробей. б) характерны только для китайской куль-туры: цилинь (единорог) — символ мира и долгой жизни. Это животное существует только в старых китайских легендах. Дра-

кон – символ добра, мира, процветания. 

Тетяна МОВЧАН, Олена ПОХИЛЬКО, Артем СТАТІВКА · Национальная языковая картина мира  и ее отражение в фольклоре как компонент содержания обучения  иностранных студентов  



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

Феникс, тигр – китайские царственные символы. в) совершенно различны в русской и китайской культуре: сорока в Ки-тае – символ счастья, удачи, «птица удоволь-ствия». Трещит сорока и приносит хорошие но-вости: весть о том, что придут гости, а гость в китайской семье – все-гда радость. Сорока же в русском языке символи-зирует зловредную болтливость и ворови-тость (отсюда – болтли-
ва, как сорока, стрекочет, как сорока, во-
ровитая сорока и т. п.). Заяц в Китае – символ доброты, а в России он символизирует трусость: Жаден, как волк, а трус-

лив, как заяц. В культуре восточно-славянских и китайско-го народов особое место в ряду символов занима-ет птица гусь. В городе Ланчжоу (КНР), например, есть даже городской парк, который называется «Гусиное гнездо». В центре пруда этого парка – остров с металлическими (в два метра высотой) фигурами диких гусей; а на живописных полотнах китайских художников дикий гусь (в паре или одинокий) нередкий персонаж, чего нельзя ска-зать об изображениях гуся у славянских народов. В число мифологических образов у восточно-славянских народов гусь не входит, но является персонажем фольклора, наделенным мифологи-ческой символикой, а также может употребляться для характеристики человека или описания си-туации. Гусь – крупная домашняя водоплавающая птица, как правило, белого или серого цвета, с большими красными лапами и тупым лбом; силь-но гогочет, шипит и щиплет, если рассержен. В рассказе Е. Носова «Белый гусь» в художествен-ной форме представлено не только внешнее опи-сание птицы, но и свойства ее характера. В славянском фольклоре гусь наделен брач-ной эротической символикой (на свадьбе жених и его друзья противопоставляются невесте и ее подругам как серые гуси белым лебедям): 
Отставала лебедушка, 
Да отставала лебедь белая 
Прочь от стада лебединого, 
Приставала лебедушка, 
Да приставала лебедь белая 
Ко стаду ко серым гусям. Иногда гусь выступает символом в одном ряду с лебедем и аистом, но при этом усиливается мужское начало; иногда наделен волшебной не-чистой силой, как в сказке «Гуси-лебеди». 

Гусь или гусыня в бытовой сфере символизи-рует: а) носителя спесивой глупости (как курица, индюк), то есть используется в речи для характе-ристики глупого и спесивого человека; б) для ха-рактеристики звуков, которые издает крайне не-довольный человек (звуки напоминают шипение рассерженного гуся): Что ты шипишь!; в) при описании красного цвета: руки красные, как гуси-
ные лапы; г) для описания кожи замерзшего чело-века: покрылся гусиной кожей; гусиные лапки – морщины у глаз; д) универсальная пренебрежи-тельная характеристика: Хорош гусь! Гусь лапча-
тый! Как с гуся вода! В китайском фольклоре значение птицы-символа во многом отличается. Китайский язык различает домашних и диких гусей, называя от-дельными словами каждого; символизм зависит от того, в паре гусь (и тогда он символ семейного счастья) или одинокий (и тогда воспринимается как символ тоски и печали, потери). Гуси, улетающие на юг и возвращающиеся на север, не только показатель земледельцу смены поры года, но и философский символ, неотъемле-мая часть физического проявления мира природы инь и янь. Издревле систематически улетающие и воз-вращающиеся гуси использовались как письмо-носцы, поэтому они стали поэтическим символом ожидаемой весточки. В поэзии гусь – это символ изгнания, поиска дома, одинокого блуждания. Гуси были главным мотивом в поэзии эры династии Хань (баллады Девятнадцати Старых Песен – об истории хань-ского дипломата Су Ву); династии Тан (300 сти-хов) и других династий. Если сравнить характер славянских посло-виц, в которых фигурирует гусь как персонаж, и китайских с этим же символом, то можно сразу определить позитивное или негативное символи-ческое значение соотносится с гусем. Русские пословицы и поговорки: Гуси живут 
с гусями, соколы – с соколами. Гусь свинье не това-
рищ, конный пешему не попутчик. Дожидаясь гуся, 
не упусти утку. Ему и беда – что с гуся вода. Гусь 
да баба – торг; два гуся, две бабы – ярмарка. Гуси 
улетают – тепло уносят. Гуси хлопают крылья-
ми – к морозу, полощутся к теплу. Китайские пословицы и поговорки о диком гусе: Ласточкам и воробьям не понять устремле-
ния величественного гуся. Гусь далеко, а рыба глу-
боко (в значении: писем пока нет). Если гусь 
(письмоносец) не принес мне письма – я стерплю. 
Но вот с кем мне вести разговор по душам? Летя-
щий на юг дикий гусь (буквально: домой). На рыбу 
поставлены сети, а дикий гусь в них попался.  
Набирать высоту как взлетающий дикий гусь  
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(в значении: делать успехи в служебной карьере). 
Дикий гусь, отбившийся от стаи. Павлин и дикий 
гусь (как символы респектабельности). Головной 
гусь в косяке. Перелетный гусь. О домашнем гусе (у славянских и китайского народов): жирный гусь, хорош гусь!; каков гусь! 
жареный гусь. Как можно заметить, в языках народов есть совпадающие значения символов-концептов, при этом такие языковые элементы легко переводят-ся и понимаются, но имеются и концепты, содер-жащие разные компоненты значений или полно-стью разное значение, что затрудняет перевод и понимание высказанного. К примеру, отношение к молодому дарованию передается с помощью названий животных-символов. Орел! (в русском языке понимается как птица высокого полета и поэтому в символическом смысле обозначает вы-сокое предназначение и способность реализовать это предназначение, т. е. незаурядная личность). 
Рысак! (в русском языке – молодой, с большим рвением). В китайском же языке незаурядное да-рование будет обозначаться с помощью симво-лов – дракон, феникс, что находит отражение в пословицах и поговорках: Драконом рождённый и 
фениксом вскормленный. У дракона рождается 
дракон – знатное происхождение; детеныш драко-
на, птенец феникса – молодое дарование. Академик Ю. Д. Апресян, говоря о лингвоспе-цифических концептах в языках, акцентирует внимание на том, что отдельные характерные для данного языка концепты, обладают двумя свойст-вами: они являются «ключевыми» для данной культуры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и одновременно соответствующие слова плохо переводятся на другие языки: пере-водной эквивалент либо вообще отсутствует (как, например, для русских слов тоска, надрыв, авось, 

удаль, воля, неприкаянный, задушевность, совест-
но, обидно, неудобно), либо такой эквивалент в принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов значения, которые являются для данного слова специфичными (таковы, например, русские слова душа, судьба, счастье, справедли-
вость, пошлость, разлука, обида, жалость, утро, 
собираться, добираться, как бы) [2]. Если преломить эту мысль в область значе-ний рассмотренных народных символов, то гусь относится ко второй группе концептов: эквива-лент имеется в двух языках, но не все компонен-ты значения совпадают. Вот почему при овладении иностранным языком необходимо обращать внимание на лин-гвоспецифические концепты, позволяющие не только осмыслить значение, но и понять особен-ности ментальных свойств народа, поскольку они закрепляются именно в культурно-этнических языковых стереотипах. Территориально отдаленные народы в язы-ковой картине мира имеют универсальную базу в миропонимании, жизненной философии, нравст-венности, что подтверждается содержанием про-анализированных фольклорных жанров и народ-ной символикой. Однако разное географическое расположение народов, неповторимый историче-ский путь развития народа, сложившаяся  психология отдаленных один от другого народов повлияли на возникновение отличительных и неповторимых свойств национальной языковой картины мира, что нашло отражение в различных значениях народных символов, содержании по-словиц и поговорок. Знакомство с такими  различиями в национальной языковой картине мира народов станет основой для устранения ла-кун в постижении культуры народа-носителя языка. 
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Тетяна Мовчан, Олена Похілько, Артем Статівка. Національна мовна картина світу і її відо-
браження у фольклорі як компонент змісту навчання іноземних студентів 

У статті аналізуються найбільш значущі тлумачення базових наукових концептів статті – кар-
тина світу, мовна картина світу, національна мовна картина світу, – на основі яких автори роблять 
спробу здійснити порівняльний аналіз деяких аспектів національної мовної картини світу, що знайшли 
відображення у фольклорі. У центрі уваги – жанри фольклору – прислів'я та приказки, обрядові пісні, а 
також народна символіка як такі, що демонструють загальне і різне (національне) в мовній картині 

Тетяна МОВЧАН, Олена ПОХИЛЬКО, Артем СТАТІВКА · Национальная языковая картина мира  и ее отражение в фольклоре как компонент содержания обучения  иностранных студентов  



177 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

Тетяна МОВЧАН, Олена ПОХИЛЬКО, Артем СТАТІВКА · Национальная языковая картина мира  и ее отражение в фольклоре как компонент содержания обучения  иностранных студентов  
світу різних народів. Автори приходять до висновку про те, що навіть територіально віддалені народи 
в мовній картині світу мають універсальну базу в світорозуміння, життєвої філософії, моральності, 
що підтверджується змістом проаналізованих фольклорних жанрів і народною символікою. 

Ключові  слова : картина світу, мовна картина світу, Національна мовна картина світу, фольк-
лор, народна символіка. 

 
Tatyana Movchan, Olena Pohilko, Artem Stativka. National language picture of the world and its 

reflection in folklore as a component of the content of teaching foreign students 
The main task that is solved in this article is to provide the educational process for foreign students studying 

Russian or Ukrainian in the East Slavic countries with theoretical and practical material for the formation of so-
ciocultural competence. 

The article analyzes the most significant interpretations of the basic scientific concepts of the study – picture 
of the world, language picture of the world, national language picture of the world – on the basis of which the 
authors attempt to conduct a comparative analysis of some aspects of the national language picture of the world 
that are reflected in folklore. The focus is on the genres of proverbs and sayings, ritual songs, as well as folk sym-
bols as such, which demonstrate common and different (national) in the language picture of the world of different 
nations. The authors conclude that even geographically distant peoples in the language picture of the world have 
a universal base in world understanding, life philosophy, morality, which is confirmed by the content of the ana-
lyzed folklore genres and folk symbols. However, different geographical location of peoples, unique historical path 
of peoples’ development, formed psychology of peoples separated from one another influenced emergence of dis-
tinctive and unique properties of the national language picture of the world, which was reflected in various mean-
ings of folk symbols, content of proverbs and sayings. Acquaintance with such differences in the national language 
picture of the world of peoples will become the basis for eliminating the gaps in understanding the culture of the 
native speaker. 

In the process of research the following methods were used, namely: the method of analysis of linguistic stud-
ies devoted to description of the basic concepts of the article – picture of the world, language picture of the world, 
national language picture of the world; method of comparative analysis of folklore elements of peoples; a descrip-
tive method by which the results of the study were recorded.  

Key  words :  world picture, language picture of the world, national language picture of the world, folklore, 
folk symbols. 
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Актуальність проблеми. На сучасному етапі міжнародного розвитку людством все більше ус-відомлюється небезпека загроз і викликів, що унеможливлюютьсталий розвиток соціуму. Все більша увага звертається, окрім іншого, на роль зовнішньої політики і дипломатії як важливого інструменту забезпечення міцного миру і безпе-ки. Для вирішення цього кардинального завдання є вкрай важливим надійний міжнародний меха-нізм зовнішньої політики і, відповідно, фахівці-міжнародники різного профілю. Тому професія дипломата в широкому розумінні цього поняття набуває нині особливого значення. Однак, існуюча система підготовки економіч-них дипломатів потребує ретельного аналізу, оскільки сучасна система підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин, які мають ґрунтовну економічну підготовку, потребує пев-ної інноватизації. Так, пріоритетною стає підгото-вка дипломатів, які були б обізнані в тонкощах дипломатичної служби, зокрема, озброювати їх знаннями, необхідними для володіння методами комунікативної взаємодії в процесі реалізації функцій працівника відділу з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ. Сьогодні дипломатія стала надзвичайно зна-чущою, відповідальною як за двосторонні, так і глобальні міжнародні стосунки. 
Аналіз останніх наукових досліджень. Тео-ретико-методологічним базисом професійної під-

готовки майбутніх фахівців виступили наукові положення (Г. Васяновича, В. Кременя, В. Курило, З. Курлянд, Н. Ничкало, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко), проблема професійної підготовки майбутніх фахівців в економічній галузі висвітлю-валась в роботах багатьох науковців (О. Аксьо-нова, В. Базилевич, А. Колот, Л. Онучак, А. Павленко, І. Прокопенко, В. Стрельніков, О. Шпак), питання міжнародної ввічливості розг-лядалися в працях (А. Гуменюк, Ф. де Кальєр, П. Лядов, Ф. Молочков, Е. Пост, О. Сагайдак, П. Сардачук), проблемам підготовки дипломатів, міжнародного етикету та листування приділяли увагу такі науковці (О. Борунков, О. Ковальов, Г. Нікольсон, В. Попов, Е. Сатоу, В. Семьонов). Поряд з цим, аналіз наукових праць засвідчує, що проблема формування дипломатичного крас-номовства саме у фахівців із міжнародних еконо-мічних відносин потребує більш детального ви-світлення. 
Метою статті є розкриття методичних засо-бів формування дипломатичного красномовства у процесі професійної підготовки майбутніх фахів-цівіз міжнародних економічних відносин. Завдан-нями є висвітлити сутність таких понять, як «дипломатичне красномовство», «ділове листу-вання», проаналізувати слова іншомовного  походженнясучасної української дипломатичної термінології,розкрити важливість володіння іно-земною мовою для дипломата, схарактеризувати 
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО КРАСНОМОВСТВА  
У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ  

ВІДНОСИН У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
У статті розглядаються сутність та методи формування дипломатичного красномовства май-

бутніх фахівців із міжнародних відносин. Висвітлюються важливі функції дипломата: представлення 
та захист інтересів його країни та її громадян, збір інформації про країну перебування, а також сприян-
ня встановленню дружніх, культурних, торговельних та інших зв’язків між країнами. Для формування 
дипломатичного красномовства рекомендовано впроваджувати в процес професійної підготовки май-
бутніх фахівців такі методи, як ділове листування та виступи на конференціях. У статті також про-
аналізовано слова іншомовного походження сучасної української дипломатичної термінології, розкрито 
важливість володіння іноземною мовою для дипломата, схарактеризовано систему завдань з форму-
вання дипломатичного красномовства на заняттях з англійської мови. Доведено, що залучення студен-
тів у міжнародні проекти сприяє підвищенню мотивації у навчанні. 

Ключові  слова :  дипломатичне красномовство, міжкультурне спілкування, ділове листування, 
система завдань, міжнародна програма. 
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систему завдань формування дипломатичного красномовства на заняттях з англійської мови, розкрити вплив міжнародних проектівна мотива-цію студентів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Якісно новий етап у історії дипломатичної служби України ознаменувало проголошення 24 серпня 1991 року Верховною Радою України «Акта про незалежність України» [9]. Після грудневого рефе-рендуму 1991 року розпочався активний процес визнання України як незалежної держави і вста-новлення дипломатичних відносин. Сьогодні Україну визнали понад 150 держав світу, з абсо-лютною більшістю з них встановлено диплома-тичні відносини. Основними функціями дипломата є представ-лення та захист інтересів його країни та її грома-дян, збір інформації про країну перебування, а також сприяння встановленню дружніх, культур-них, торговельних та інших зв’язків між країнами. Тому вкрай важливим стає володіння диплома-

тичним красномовством, яке належить до особ-ливо вишуканого виду мовлення. Це є елітарний, вищий рівень мовлення, якому неможливо навчи-тися самому, а треба спеціально вивчати як засіб професійної дипломатичної майстерності. Дипломатичне красномовство має кілька ви-дів промов, серед яких найпоширенішими є та-кі:промови на міжнародних та міждержавних кон-ференціях, зборах, засіданнях, зустрічах;промови під час дипломатичних актів (угод, контактів, ко-мюніке);промови під час візитів, прийомів, про-щань, нагород тощо;дипломатичне листуван-ня.Дипломатичне красномовство досягає належ-ного розвитку тільки у вільних державах, що про-водять активну міжнародну політику. Воно пот-ребує від оратора бездоганного володіння рідною літературною та іноземними мовами, гарної ви-мови, розвиненого чуття мови, вміння підключа-тися до потрібних тем, ідей, думок, зацікавлено вести бесіду, потребує такту і коректності. Оратор-дипломат має проявляти силу волі, інтелект і разом з тим обережність та обачність[8]. Оскільки традиції і правила дипломатичного спілкування виформувалися як результат довгот-ривалого досвіду міждержавної співпраці, то до сфери сучасної української дипломатичної тер-
мінології ввійшло багато слів іншомовного по-
ходження. І хоча майже кожному з них є українсь-кий відповідник у вигляді окремого слова або мо-вної формули чи описової конструкції, мовний етикет і правила дипломатичного мовлення пот-ребують обов’язкового вживання слів і виразів саме іншомовного походження. Наприклад: агреман (фр.) – у міжнародному праві попередня згода держави на прийняття пев-

ної особи як глави дипломатичного представниц-тва іншої держави (отримати агреман, запит на агреман, відмова в агремані), аташе (фр.) – ранг співробітника дипломатичного представництва та відомства закордонних справ або особа, що ві-дає певними питаннями у дипломатичній місії (аташе з питань культури, військовий аташе); комюніке (фр.) – офіційне повідомлення про хід або наслідки дипломатичних переговорів (в ко-мюніке повідомляється, опубліковано комюніке)', парафування (гр. фр.) – попереднє підписання міжнародного документа ініціалами уповноваже-них осіб, які брали участь у його виробленні (парафування договору); ратифікація (лат.) – за-твердження верховним органом влади держави міжнародного договору, який з певного моменту набуває чинності для цієї держави (Верховна Рада України парафувала договір про...); денонсація (фр.) – відмова однієї зі сторін міжнародного до-говору від його виконання, що призводить до припинення дії договору або повідомлення про припинення дії, розірвання договору (...призвело до денонсації договору); консул (лат.) – службова особа однієї держави, яка постійно перебуває в певному пункті іншої держави, захищаючи право-ві й економічні інтереси своєї держави та її грома-дян (Генеральний консул України у Нью-Йорку); екстрадиція (фр.) – видача іноземній державі осо-би, яка порушила закони цієї держави (договір про екстрадицію злочинців). Трапляються у дипломатичних текстах і окремі сталі вирази латинського походження. Де-які з них подаються літерацією оригіналу: mo-dusprocendi (спосіб визначення засобу дії) – дип-ломатичний термін, що означає спосіб дії, тобто визначення, яким чином і в якому порядку має бути виконане яке-небудь зобов'язання чи дія; adinterim (parinterim) – латинський термін, часті-ше вживається скорочено а. і/р. і перед назвою посади дипломатичної особи, яка підписує акт чи документ, і означає, що вона лише тимчасово ви-конує ці обов’язки. Modusvivendi (спосіб співісну-вання) – дипломатичний термін, що позначає тимчасову, як правило, короткотермінову угоду. Nevariertur (не підлягає зміні) – латинський ви-раз, що звичайно вживається при кінцевому узго-дженні чи при парафуванні якої-небудь угоди; означає, що при остаточному оформленні тексту в нього не може бути внесено ніяких змін; adrefer-endum – термін означає «за умови схвалення». При укладанні угоди, акту, проекту чи пропозиції така позначка робиться особою, яка його підпи-сує, на знак того, що в силу документ вступає ли-ше за умови схвалення його урядом; casusbelli – безпосередній формальний привід для виникнен-ня війни між державами; exofficio – за посадою;  
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Наталя МУШИНСЬКА · Методи формування дипломатичного красномовства  у майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин у процесі професійної підготовки casusfoederis (випадок союзу) – обставини, які зобов'язують державу, відповідно до договору про військовий союз, вступити в війну, яку веде союзна держава; rebussicstan-tibus (обумовлення незмінних обставин), скорочено R. S. S. – термін, що позначає обставини, зміна яких призведе до скасування договору [10, 115]. Деякі слова і вирази у дипломатичній практи-ці і на сьогодні прийнято вживати французькою мовою. Наприклад: charged'affaires (фр.) – повіре-ний у справах; особа, яка заміщає посла у його відсутність. Існує ціла система коротких записів на візитних картках, які передають певне став-лення до особи: p.f (pourfiliciter) – поздоровлення; p. r. (pourremercier) – подяка; p. c. (pourcondo-lіance) – співчуття; p.f N. A. (pourfіliciterNouvelAn) – поздоровлення з Новим роком; p. p. (pour-présenter) – заочна рекомендація нової особи, яка прибула на роботу до представництва; p. p. c. (pourprendrecongé) – висловлення прощання у зв'язку з остаточним від'їздом із країни, коли про-щальний візит не наноситься. Більшість етикетних формул, які ми вживає-мо у повсякденному житті, закладені у нашій сві-домості як своєрідні кліше або заготовки, що є адекватними тій чи іншій ситуації. С. Богдан за-значає, що «це готові формули не тільки з точки зору їх граматичної впорядкованості. Позиційна стійкість окремих лексем у етикетних формулах умовна (зичимо щастя і щастя зичимо), однак в окремих фразах подібні позиційні зміни неможли-ві (йдеться про фразеологічні одиниці). Іноді вони просто небажані з огляду на руйнування літерату-рної норми або втрату регіональних особливос-тей» [3]. Оскільки однією з найважливіших функцій дипломата є сприяння встановленню зв’язків між країнами, він повинен вміти спілкуватися з пред-ставниками різних національностей та культур, бути обізнаним у правилах етикету та культурних особливостях інших народів світу. Не менш важ-ливим для фахівців із міжнародних економічних відносинє вміння представити свою країну, захи-щати її інтереси та вести переговори з міжнарод-ними представниками. Такі функції дипломата зумовлюють необхідність володіння іноземною мовою на високому рівні. Саме тому вивчення 
іноземної мови стає пріоритетним завданням у процесі професійної підготовки майбутніх фахів-ців із міжнародних економічних відносин. На етапі інтеграції України в європейські еко-номічні, політичні і культурні структури, підгото-вка фахівців-дипломатів, здатних успішно реалі-зувати процес співробітництва України з Європою та всім світом є першочерговою. Однією з найваж-ливіших умов розв’язання цього завдання є необ-

хідність оволодіння спеціалістами навичками і вміннями професійного спілкування іноземною мовою, передусім англійською. Отже, вивчення ділового листування на заняттях з англійської мови є одним з найголовніших завдань у процесі професійної підготовки саме майбутніх фахівців з міжнародних відносин. У зарубіжних дослідженнях питання форму-вання вмінь писемного мовлення розроблені для носіїв мови здебільшого практично, без достат-нього теоретичного обґрунтування, тому вони не можуть розв’язати проблему навчання студентів ділового писемного спілкування в Україні. Зазна-чимо, що взаємозв’язок мов і культур та необхід-ність їх одночасного вивчення не викликає сумні-ву. Проте суттєві особливості мови і культури роз-криваються при зіставленні мов, а тим більше культур, оскільки на рівні однієї культури дуже важко прослідкувати культурні відмінності. Куль-турний бар’єр є більш небезпечним і неприємним, ніж мовний. Глибина проблеми міжкультурної комунікації стає очевидною при зіставленні куль-тури рідної країни і країни мови, яка вивчається, особливо при веденні ділових переговорів, де зу-стрічаються люди різних культур. Отже, для успішної організації та проведення занять з дисципліни «Англійська мова за профе-сійним спрямуванням» нами запропоновано декі-лька етапів-тем, а саме: «Ділова комунікація», «Світська бесіда», «Телефонна розмова», «Повідомлення», «Зустріч ділових партнерів», «Презентації», «Ділове листування». Зокрема, за темою «Ділове листування» сту-дентам викладаються правила написання ділово-го листа на англійській мові, даються поради що-до їх складання, а також наводяться зразки діло-вих листів англійською мовою. Крім того, у темі розглядаються деякі часто вживані вирази та аб-ревіатури, які використовуються при написанні ділових листів.Наведемо приклади деяких абреві-атур, які обов’язкововживаються у діловому лис-туванніі які повинен знати дипломат відповідно до мовного етикету і правил: FYI (foryourinformation), FYA (foryourattention), RSVP (respondezs'ilvousplait (pleasereply), ASAP (assoonaspossible), PTO (pleaseturnover), No (Number), e.g. (exempligratia (forexample), n/a (notavailable), dept. (department), MD (Managing Director), CEO (Chief Executive Officer), VP (Vice President), HR (Human Resources), R&D (Research and Development), Mr. (Mister), Mrs. (Missis – to ad-dress a married woman), Miss (to address anunmar-ried woman), Ms. (to address either a married or anunmarried woman). Наголосимо, що навчальна дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням» 
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Наталя МУШИНСЬКА · Методи формування дипломатичного красномовства  у майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин у процесі професійної підготовки дозволяє розширити ті знання дисциплін, які вхо-дять до циклу природничо-наукової та загальное-кономічної підготовки. Це пояснюється тим, що навчальний предмет «Англійська мова» дозволяє винести в свій зміст будь-який матеріал, що сто-сується економічної галузі. Ми погоджуємось з думкою науковців [1] від-носно того, що проведення міжвузівських конфе-ренцій з англійської мови сприяє вдосконаленню іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей студентів та підвищує рівень володіння ними іноземною мовою. Крім того, вміння робити промову на міжнародних конфере-нціях є найпоширенішим завданням дипломатич-ного красномовства. Нами було проведено кон-
ференції за такою тематикою: 1) Мета конференції «Розвиток міжкультур-ної компетентності майбутніх фахівців з міжнаро-дних відносин в контексті європейських інтегра-ційних процесів» навчити студентів, як добре спі-лкуватися в діловій сфері, що є одним з головних пріоритетів для багатьох людей, яким потрібно користуватися англійською мовою у професійній діяльності. Вивчення загальних правил спілку-вання допомагає розумінню, як себе поводити в багатонаціональному середовищі і чого очікува-ти. Для дипломатів вкрай важливо мати спеціаль-ні навички, оскільки існує ряд труднощів, які ви-никають при спілкуванні та які є специфічними, особливо в міжнародній спільноті. Написання тез та підготовка презентацій допомагають фахівцям з міжнародних відносин правильно поводитись у своїй майбутній професійній діяльності. Тематич-ні напрями роботи на цій конференції включали такі секції та питання: Секція 1. Стандартні кому-нікативні поведінкові моделі в бізнесі. Секція 2. Культурні відмінності в діловому спілкуванні. У діловому світі розуміння культурних відміннос-тей та іноземних мов є важливим у процесі взає-модії з людьми різних культур. Усвідомлення культурних відмінностей є ключовим елементом для успіху у міжнародній діяльності. Погане спіл-кування та непорозуміння замикає двері для по-дальшої співпраці та відкриває двері для успіш-них ділових відносин для кваліфікованих фахів-ців. Секція 3. Міжнародні бізнес-програми: запуск на світову арену бізнесу. Секція 4. Етична та нее-тична поведінка в бізнесі.Секція 5. Інтернет-технології у розвитку міжкультурної компетент-ності майбутніх фахівців з міжнародних відно-син.Сьогодні ми стикаємося зі швидким розвит-ком міжнародних технологій. Інтернет – це є гло-бальна комп'ютерна мережа і одне з найбільших досягнень людства. Це дало людству легкість зв’язку у багатьох сферах життя, як в особистій, так і у діловій. Інтернет дає можливість досліджу-

вати різні культури по всьому світу та вивчати нові мови, це покращує можливості для підтримки міжкультурної комунікації. Усвідомлення важли-вості Інтернет-технологій – одна з головних нави-чок, здобутих для розвитку міжкультурної компе-тентності майбутніх фахівців з міжнародних від-носин. Секція 6. Успішні підприємці – чоловіки / жінки на світовій арені бізнесу. Успіх будь-якої компанії залежить від особистості її засновника, його підприємницьких та управлінських якостей та здібностей. Деякі успішні бізнесмени чи бізнес-леді створили не тільки прибуткову компанію, але зробили найбільший внесок у світову спільноту загалом. Створені ними вироби отримали справді великий успіх і досі залишаються модними та по-пулярними. Ці успішні люди унікальні та незабут-ні, і вони можуть бути яскравим прикладом для майбутніх бізнесменів чи підприємців. 2) Метою конференції «Стартапи, або як буду-вати успішне майбутнє» було сформувати в студе-нтів уявлення щодо поняття «стартап» як платфо-рми для людей, які мріють створювати і підтри-мувати цікаві і корисні ідеї та ділитися ними; на-дати знання щодо етапів організації стартапу (кожен стартап повинен мати: назву проекту, опис ідеї стартапу: суть, мету, історію створення, опис фінансової складової проекту, візуалізацію проекту); познайомити з видатними особами у сфері бізнесу, їх шляхами до вершин успіху, а та-кож молодими підприємцями та їх «start-up» про-ектами; надати інформацію про венчурні фонди, фонди початкового капіталовкладення, бізнес-інкубатори. Тематичні напрями роботи цієї кон-ференції включали роботу таких секцій: Секція 1. Нові лідери, новатори та підприємці. Секція 2. Су-часні компанії, які могли б змінити світ. Секція 3. Українські стартапи на світовій арені бізнесу. Сек-ція 4. Роль стартового інкубатора в бізнесі. Сек-ція 5. Моя власна ідея стартапу. 3) Метою конференції «Проблеми самовизна-чення молодів процесі глобалізації» було форму-вання ціннісних орієнтацій молодої людини на початку ХХІ століття, уявлень щодо понять «успіх», «успішність», «успішна людина», «самореалізація» стосовно навчання, заробітку, роботи, кар’єри; оволодіння мовленнєвим етике-том, формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин у кон-тексті європейських інтеграційних процесів. Те-матичними напрямами роботи конференції було обрано такі:Секція 1. Успіх і досягнення молоді в діловому співтоваристві. Секція 2. Вплив глобалі-зації на «braindrain» в країнах, що розвиваються. Секція 3. Явище співпраці, яке об’єднує молодь. Секція 4. Епоха hub-економіки та можливості мо-лоді в ній. 
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Наталя МУШИНСЬКА · Методи формування дипломатичного красномовства  у майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин у процесі професійної підготовки Робота з підготовки та проведення конферен-цій на англійській мові активізує формування у студентів пошукових умінь та навичок, вмінь від-бору та аналізу інформації на англійській мові, підготовки презентації доповіді з мультимедій-ною підтримкою. Участь у конференції з англійсь-кої мови – це залучення студентів до творчого спілкування у рамках професійної сфери діяльно-сті, закріплення навичок самостійної навчальної діяльності, вирішення виховних, освітніх та роз-виваючих задач, заснованих на особистісно-орієнтованому підході до навчання. Студенти ви-значають тему доповіді відповідно до актуальнос-ті та глобальності вирішуваної проблеми, шука-ють інформацію в різноманітних джерелах на анг-лійській мові, у тому числі в мережі Інтернет, роз-ширюють теоретичні знання у галузі економіки, висловлюють особистий інтерес та практичний досвід у науково-дослідній роботі та професійній діяльності, роблять власні висновки та готують презентацію доповіді за допомогою мультимедій-них технологій (PowerPoint, GoogleDocs, SlideRoc-ket, 280 Slides, Prezi), а також презентацію аудіо и відео матеріалів. Учасники конференції отриму-ють збірник матеріалів конференції  на англійській мові, що опублікований в Оде-ському торговельно-економічному інституті, а усі доповіді та презентації у форматі PowerPoint ра-зом з фотографіями самої конференції публіку-ються на офіційному сайті Одеського торговельно-економічного інституту, що дає можливість сту-дентам з різних вищих закладів освіти, які не бу-ди присутніми на конференції, дистанційно озна-йомитися з матеріалами, зробити оцінку резуль-татів проведеної роботи, висловити своє ставлен-ня і думку щодо виступів інших учасників, уза-гальнити отриману інформацію за допомогою форуму сайту або в своїх блогах. Такий засіб мето-дичної роботи формує життєву та професійну по-зицію майбутніх фахівців з міжнародних відно-син, сприяє розвитку інформаційної, комунікатив-ної та мовленнєвої компетентностей студентів. Залучення майбутніх фахівців до такої творчо-пізнавальної діяльності підвищує інтерес до на-вчання, прагнення вдосконалювати свої знання та навички, активізує мотивацію до навчання. Науковці [4-7] підкреслюють, що майбутні фахівці мають виявляти інтерес до професійної діяльності, прагнення оволодівати її змістом та процедурами, досягати значних результатів у під-вищенні ефективності економічної галузі. Саме тому бажання формувати в собі позитивні якості, оволодівати знаннями про шляхи покращення економічної діяльності, вміннями реалізовувати конкретні заходи в зазначеному напрямі, інтерес до цього, є основою професійної підготовки май-бутнього фахівця.  

У цьому контексті підкреслимо, що підготов-ка фахівців-дипломатів актуалізує проблему ви-явлення ними прагнення до розвитку й вдоскона-лення себе. Необхідність саморозвитку заради позитивного впливу на зростання економічної галузі – цей мотив витікає з розуміння сенсу свого призначення. Актуальним є бачення себе як твор-чої сили, котра здатна до самоменеджменту, пере-творення і себе, й оточуючого світу (О. Єршова, В. Пішулін). Фахівець-дипломат прагне до компе-тентного виконання своїх обов'язків з метою до-сягнення найвищих вершин у своїй професійній діяльності (Л. Служинська), до постійного набут-тя нових знань, розвитку критичного мислення (А. Бура, Т. Захарова), виявлення креативності, суб'єктності (В. Стрельніков), до духовно-морального, інтелектуального саморозвитку, за-безпечення цілісності наукового світогляду (Т. Коваль). Важливим у мотиваційному аспекті є також бажання розширювати знання про можли-вості свого вдосконалення в економічній та між-народній діяльності. Це актуалізує необхідність визначення тих напрямів економічної діяльності, в яких є змога виявляти творчість, гнучкість, кри-тичність. Саме тому ми вважаємо важливим залучення студентів та викладачів до міжнародних навчаль-них програм, які дають можливість тимчасово навчатися закордоном у новому міжкультурному середовищі. Одеський торговельно-економічний інститут залучений до міжнародної програми 
Erasmus+, що надає можливість міжнародної співпраці,зміцнює партнерські стосунки та взає-модію з новими сферами міжнародних дослі-джень,підвищує конкурентоспроможність та ін-новаційність освіти, яку він пропонує. Мобіль-ність персоналу та студентів дозволяє вчителям та студентам отримувати кращий міжнародний досвід, підвищувати професійну кваліфікацію та збагачувати науково-дослідну співпрацю. Запланований проект має велике значення саме для майбутніх фахівців з міжнародних еко-номічних відносин, оскільки передбачає такі мож-ливості для студентів, як:міжнародне навчання у новому академічному та географічному співтова-ристві; отримання освіти та навичок адаптувати-ся у багатонаціональному оточенні; вдосконален-ня міжкультурних, комунікативних, соціальних, адаптивних, пізнавальних та професійних компе-тентностей;вдосконалення комунікативних нави-чок англійської мови;набуття нових умінь та на-вичок у міжнародному суспільстві: толерантність, впевненість, вміння вирішувати проблеми,  цікавість, рішучість;вдосконалення культурних поглядів, інтелектуальних здібностей та розши-рення світогляду; участь у міжнародних наукових 
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дослідженнях та заходах; підвищення конкурен-тоспроможності на ринку праці України та отри-мання можливостей працевлаштування не лише в нашій країні, а і у будь-якій країні Євросоюзу. 
Висновки та перспективи подальших нау-

кових розробок у цьому напрямі. Проведене дослідження дозволило дійти таких висновків: дипломатичне красномовство належить до особ-ливого елітарного, вищого рівня мовлення, якому неможливо навчитися самому, а треба спеціально вивчати як засіб професійної дипломатичної май-стерності. Досягти ефективності формування ди-пломатичного красномовствамайбутніх фахівців із міжнародних відносин є можливим, якщо в на-вчальному процесі вишів забезпечити ефективне вивчення іноземної, насамперед англійської мови. 

Основними методами формування дипломатич-ного красномовства доцільно вважати ділове лис-тування, проведення конференцій іноземною мо-вою та вивчення слів іншомовного походження у дипломатичній термінології української мови. З метою підвищення мотивації до навчання та ви-вчення іноземних мов, а також формування між-культурної компетентності майбутніх дипломатів є доцільним забезпечити у процесі професійної підготовки участь студентів у міжнародних про-ектах, зокрема в програміErasmus+. Перспективи дослідження полягають урозкритті технологій організації науково-дослідницької діяльності, са-мостійної роботи, виробничої практики як засобів формування професійної компетентності майбут-ніх економістів-міжнародників. 
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Наталя МУШИНСЬКА · Методи формування дипломатичного красномовства  у майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин у процесі професійної підготовки 
Наталья Мушинская. Методы формирования дипломатического красноречия у будущих спе-

циалистов по международным экономическим отношениям в процессе профессиональной под-
готовки 

В статье рассматриваются сущность и методы формирования дипломатического красноречия 
будущих специалистов по международным отношениям. Освещаются важные функции дипломата: 
представление и защита интересов его страны и ее граждан, сбор информации о стране пребывания, а 
также содействии установлению дружественных, культурных, торговых и других связей между стра-
нами. Для формирования дипломатического красноречия рекомендовано внедрить в процесс профессио-
нальной подготовки будущих специалистов таких методов как: деловая переписка и выступления на 
конференциях. В статье также проанализированы слова иноязычного происхождения современной ук-
раинской дипломатической терминологии, раскрыта важность владения иностранным языком для 
дипломата, охарактеризована система заданий формирования дипломатического красноречия на заня-
тиях английского языка. Доказано, что привлечение студентов в международные проекты способству-
ет повышению мотивации в учебе.  

Ключевые  слова :  дипломатическое красноречие, межкультурное общение, деловаяпереписка, 
система заданий, международная программа. 

 
Natalia Mushynska. Methods to form diplomatic eloquence of future specialists in international 

economics relations in the professional training process 
The essence and methods to form diplomatic eloquence of future specialists in international economics rela-

tions are considered in the given article. Important functions of a diplomat are highlighted: representing and pro-
tecting the interests of their country and its citizens, collecting information about their country of residence, and 
facilitating friendly, cultural, trade and other links between countries. With the aim to form diplomatic eloquence 
it is recommended to introduce in the process of professional training of future specialists such methods as: busi-
ness correspondence and holding conferences. The ability to hold international conferences is the most common 
task of diplomatic eloquence, so it was suggested to hold conferences on the following topics: “Intercultural com-
petence development of future specialists in international economics relations in the context of European integra-
tion processes”, “Start-ups, or how to build a successful future”, “Youth’s problems in the process of globalization”. 
The depth of the problem of intercultural communication becomes evident when comparing the culture of the 
mother country and the country of the language being studied, especially when conducting business negotiations 
with people of different cultures. Therefore, for the successful organization of the discipline “English for Profes-
sional Purpose”, several stages (topics) were proposed, namely: “Business Communication”, “Etiquette”, 
“Telephone Conversation”, “Messaging”, “Business Meetings”, “Presentations”, “Business Correspondence”. The 
words of the foreign-language origin in modern Ukrainian diplomatic terminology is also analyzed in the article; 
the importance of foreign language proficiency for a diplomat is revealed; the system of tasks for the formationof 
diplomatic eloquence at English lessons is described. It is proved that engaging students in international projects 
helps to increase motivation in learning.The planned Erasmus+ project is of great importance for future special-
ists in international economics relations, as it provides for students such opportunities as: international training 
in the new academic and geographical community; obtaining education and skills to adapt in a multinational 
environment;improvement of intercultural, communicative, social, adaptive, cognitive and professional compe-
tences; improvement of communication skills in English; acquiring new skills in the international society: toler-
ance, confidence, ability to solve problems, curiosity, determination; improvement of cultural views, intellectual 
abilities and expansion of world outlook; increase of competitiveness in the labor market of Ukraine. 

Key  words :  diplomatic eloquence, intercultural communication, business correspondence, system of tasks, 
international program. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА» 
У статті розглянуто сучасні підходи до використання активних методів навчання у навчально-

виховному процесі вищої школи. Висвітлено досвід впровадження ігрових технологій у процес професій-
ної підготовки майбутніх вчителів при вивченні навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів – 
здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем педагогічних спеціальностей. Акцентовано 
увагу на організації практичних занять з теорії навчання й виховання, історії педагогіки щодо форму-
вання професійної компетентності майбутніх учителів. 

Доведено, що успішна реалізація змісту курсу ґрунтується на використанні інтерактивних методів 
навчання. Це участь студентів у навчально-педагогічних іграх, тренінгах, у ході яких формуються про-
фесійні якості майбутнього вчителя, культура педагогічного спілкування. 

Презентовано різні види ділових, рольових ігор, міні-лекцій, які розраховані на включення студентів 
у самостійну пошукову роботу. Визначено, що запорукою ефективності навчальної діяльності є пізнава-
льна активність, від якої залежить цілеспрямованість освітньої траєкторії студентів, розвиток ін-
телектуальної рефлексії. Саме інтерактивні тренінги впливають на особистість, її діяльність та осо-
бистісні стосунки; виконують навчально-стимулювальну функцію у виявленні студентами пізнаваль-
ної активності, формують професійні якості майбутнього вчителя. 

Ключові  слова :  активні методи навчання, навчальна дисципліна « Педагогіка», професійна ком-
петентність, умови використання інтерактивних ігрових технологій, інтенсивна пізнавальна діяль-
ність майбутніх вчителів. 

Постановка проблеми. Нові концептуальні ідеї й положення реформування освіти потребу-ють переорієнтації педагогічної діяльності вчите-ля на нові духовні цінності, в центрі якої — фор-мування цілісної особистості. Нові цілі сучасної освіти утверджують нові пріоритети освітньо-виховного процесу вишу. Це передбачає форму-вання справді нового педагогічного мислення на всіх рівнях педагогічної діяльності. Вчитель, ви-кладач, керівник школи, методист, інспектор ма-ють об’єднуватись у своїй готовності приймати рішення в інтересах особистості, бути сприйнят-ливими до інновацій, творчості, уміти вибирати педагогічні засоби й відповідати за свій вибір [2]. Висловлено дві важливі умови: необхідність формування нового мислення майбутнього вчи-теля та інтеграція дійового впливу на формуван-ня особистості працівників усіх ланок освіти, при-четних до справи навчання й виховання молоді(використання інноваційних форм та методів формування основних компетентностей особис-тості). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні дослідження, пов`язані з упровадженням 

інтерактивних методів навчання, доводять їх по-зитивний вплив на самооцінку й самовідчуття суб`єктів освітнього процесу (В. А. Кан-Калік, Н. В. Клюєва, Е. В. Сидоренко, Л. А. Петровська), розкривають пріоритетну роль розвитку навичок особистісного спілкування (Л. К. Гейкхман, Л. В. Зарецька, Д. А. Махотін), формування соціаль-ного досліду особистості (Н. Л. Кулікова) [4, 20], формування професійної компетентності вчителя (О. Скворцова, В. Лозова, Б. Ельконін, Н. Кузьміна, Л. Коваль).Водночас, ми презентуємо сучасні практичні напрями вдосконалення освітньо–виховного процесу у закладах вищої школи в кон-тексті реформування освіти. Це впровадження інноваційних форм й методів навчання, удоскона-лення засобів формування цілісного світогляду особистості, впровадження інтерактивних та ін-формаційно-комунікаційних технологій навчання й виховання, що забезпечують гармонійний роз-виток особистості, її творчого потенціалу, само-реалізаційних можливостей. Можна стверджувати, що, незважаючи на різ-номанітність підходів до ефективного впрова-дження інтерактиву, при застосуванні ігрових 
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Оксана НОЗДРОВА · Застосування активних методів навчання  у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів у процесі вивчення дисципліни «Педагогіка» активних методів навчання в освітньо-виховному процесі вищої школи існують недоліки: 
– відсутня комплексна побудова педагогіч-ного процесу, який створив би умови для стимулювання пізнавальної активності майбутніх педагогів засобами навчально-педагогічної гри й встановленню міжпред-метних зв’язків у навчальному процесі за допомогою ігрової діяльності; 
– відсутня методика з формування пізна-вальної активності студентів за допомо-гою ігрової інтерактивної діяльності .  
Постановка завдання. Мета статті – презен-тувати досвід організації навчання з використан-ням інтерактивних методів, тренінгів, міні-лекцій на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Педагогіка»( для студентів – здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем педаго-гічних спеціальностей) у закладах вищої освіти, який забезпечує формування професійної компе-тентності, активізацію творчого потенціалу сту-дентів. Завданням дослідження є створення методи-чного комплексу навчально – педагогічних ігор, інтерактивних тренінгів, проблемних ситуацій, спрямованих на розвиток професійних, інтелекту-альних, емоційних, вольових якостей майбутньо-го вчителя; формуванню основ педагогічної майс-терності та професійної компетентності студентів педагогічного вишу. 
Виклад основного матеріалу. Наведемо зра-зки навчально-педагогічних ігор, які ми викорис-товували на практичних заняттях з педагогіки. 

Навчально-педагогічна гра  
«Педагогічна майстерність вчителя» 
Мета гри: оволодіння майбутніми вчителями основами педагогічної майстерності.  Студенти ознайомилися з ситуацією й повин-ні були дати відповідь на запитання: «Талант чи педагогічна майстерність?», «Чи можна навчитися педагогічної майстерності?».  
Навчально-педагогічна ситуація.  
Немає нічого недосяжного. Мабуть, найбільш яскравим прикладом того, чого може досягнути людина, якщо вона чогось прагне, є Демосфен, який народився в середині IV століття до нашої ери в Греції. Його перша промова провалилася, більше того – його освистали. Та інакше й бути не могло. Природа наділила його якостями, що, на погляд древніх, були несумісні з ораторською діяльністю: маленький зріст, слабкий голос, погана дикція та ще й нервове сіпання плеча. Здавалося, що дорога на трибуну для нього закрита назавжди. Інший би примирився та зайнявся чимось іншим. Але тіль-ки не Демосфен. 

За порадою свого друга, відомого актора Са-тира, він розпочав щоденну працю. Приходячи на берег моря, він набирав у рот каміння й відпра-цьовував дикцію. При кожному неправильному положенні язика каміння впиналося в піднебіння. Потім він почав говорити голосно настільки, щоб заглушити шум морського прибою. Аби подолати сіпання плеча, підвішував до стелі меч, який що-разу при сіпанні встромлявся в плече. Неймовір-но, але завдяки таким тренуванням Демосфен позбувся своїх недоліків і став одним із найблис-кучіших ораторів. Отже, немає нічого недосяжного [3, 30]. Після ознайомлення з психолого-педаго-гічною ситуацією ми продовжили дискусію з цієї проблеми. Для цього розподілили між студентами такі ролі: педагог-ерудит, двоє опонентів, двоє консультантів, рецензенти кожної ролі та троє експертів. Усі учасники гри одержували короткі інструктивні вказівки щодо виконання ролей  [5, 20]. Щоб бути максимально активними під час гри, її учасники, крім ознайомлення із ситуацією, мали вивчити рекомендовану літературу, ознайо-митися з досвідом роботи кращих вітчизняних учителів й урахувати власний. 
Ми пропонували вказівки виконавцям ролей. 
Педагог-ерудит – готував 10–15-хвилинне повідомлення, структурні схеми, давав визначен-ня й стислу характеристику складових педагогіч-ної майстерності учителя. Опоненти – виступали з принциповими запереченнями щодо змісту пові-домлення. Рецензенти – виступали з критичним аналізом змісту повідомлення і вносили конкрет-ні пропозиції. Консультанти – давали поради й консультації всім учасникам як під час підготов-ки, так і у процесі гри. Експерти – за п’ятибаль-ною системою оцінювали дії кожного учасника, мотивуючи й аргументуючи свої оцінки. Гру вів викладач. Педагог-ерудит виступав з повідомленням «Що таке педагогічна майстер-ність учителя?», демонстрував підготовлені ним схеми. Після його відповідей на запитання слово надавалось опонентам, рецензентам і всім бажаю-чим. Результат гри – вироблення всебічного, ши-рокого наукового визначення педагогічної майс-терності та її складових. Учасники колективно складали схему, аргументуючи доцільність і важ-ливість кожної складової. Наприкінці гри експерти оцінювали дії всіх учасників. Викладач, який зобов’язаний оцінити ефективність гри і внесок у досягнення мети кож-ного учасника, підбивав підсумки. Висновком гри були «Поради молодим учителям» П. М. Щербаня[5, 30]. 
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Оксана НОЗДРОВА · Застосування активних методів навчання  у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів у процесі вивчення дисципліни «Педагогіка» 
Поради молодим учителям 1. Розвивайте власну спостережливість, педаго-гічну уяву, вміння відчувати емоційний стан учнів. Навчіться бачити душу в очах дитини. 2. Пам’ятайте, що уповільнений темп уроку – одна з причин порушення уваги і дисципліни учнів. 3. Пробуджуйте в учнів інтерес до знань. Ство-рюйте учневі можливості відчути радість успі-ху у навчанні. Учень – це особистість, ставтеся до неї з повагою. 4. Навчіться володіти собою. Утримуйтесь від непотрібних зауважень. Не вдавайтеся до пог-роз, ніколи не висміюйте учнів і не кричіть на них. 5. Пам’ятайте: нетактовність – одна з найважли-віших ознак професійної непридатності. Від-мовтеся від примусу, не привчайте учнів до сорому і покарань. Не зашкодьте здоров’ю ди-тини. 6. Любіть учнів, захищайте їхні права та інте-реси, створюйте умови для розвитку і само-реалізації особистості, підтримуйте інди-відуальність кожного учня. 7. Будьте завжди в доброму настрої. Не допус-кайте конфлікту з учнями, а якщо він все ж таки виник, не затягуйте його, а йдіть на ро-зумний компроміс, не звертаючись по допомо-гу до колег і керівників школи. 8. Дотримуйтесь норм моралі і педагогічної ети-ки, проявляйте гідність, доброзичливість, вит-римку, взаєморозуміння, педагогічний такт і культуру спілкування. 9. Здобувайте довіру учнів і бережіть її. Контакт з класом значною мірою залежить від стосун-ків з окремими учнями. Знаходьте час побути з учнем наодинці. 10. Несіть батькам учнів радість. Адже що більше ви скаржитиметеся батькам на їхніх дітей, то більше вони захищатимуть їх або застосовува-тимуть засоби впливу, які заважатимуть ва-шим стосункам з учнями. 
Навчально-педагогічна гра  «Інтелектуальний педагогічний хокей» Викладач формував дві команди із шести чо-ловік у кожній (троє нападаючих, двоє захисників і воротар), а сам виступав у ролі ведучого. Після жеребкування за наказом ведучого вки-далася шайба-запитання із проблем дидактики (наприклад, «За якими критеріями необхідно здійснювати вибір методів навчання? Які основні засоби навчання?»; «Які основні вимоги до сучас-ного уроку?») Першими на всі запитання відповідали напа-даючі, потім захисники й останнім (якщо прави-льної відповіді не було дано) – воротар. Час на відповідь – 10–20 с залежно від складності запи-тання. Іноді команди розбивалися на пари і про-водили два півфінали та фінал. Кількість запи-

тань визначали самі студенти, однак їх мало бути не більше п’яти. Тривалість гри – близько 10-15 хв. Лаконізм, чіткість, стислість, логіка – ось озна-ки, що характеризували цю гру. Викладач стежив за порядком, черговістю виступів, часом [5, 23]. Інтелектуальний хокей ми використовували як різновид опитування або окремий етап уроку. 
Педагогічна гра з історії педагогіки 

«Хто краще знає педагогічну спадщину  
Яна Амоса Коменського?» У процесі гри її учасникам-знавцям було пос-тавлено чимало запитань. На одні з них можна було відповісти одним словом, інші потребували системної чи аналітичної відповіді. На обдумуван-ня кожної відповіді відводилося 20 секунд. Якщо команда не могла дати відповіді на за-питання або її було визнано неправильною, веду-чий звертався по допомогу до всіх студентів, при-сутніх у залі. Той, хто давав не менш як три прави-льні відповіді, отримував заохочувальний приз. Отже, учасниками гри були всі присутні [5, 67]. 

Перший тур 1. Говорячи про виховання «людяності в лю-дині», Я. А. Коменський мав на увазі виховання чотирьох чеснот: мудрості, поміркованості, бадьо-рості й справедливості. Дайте оцінку цим чеснотам з сучасної позиції й оцініть їх значення для часу Я. А. Коменського. 2. Яке значення надавав Я. А. Коменський шкільній дисципліні? («Школа без дисципліни, що млин без води». Підтримувати дисципліну слід «хорошими прик-ладами, лагідними словами й доброзичливістю»). 3. Я. А. Коменський вважав навчання основ-ним засобом здобування освіти, а зміст навчання– головним і основоположним в цьому процесі. Якщо Ви згодні з цим твердженням, то дове-діть його на прикладі сучасної школи. 4. Як ставився Я. А. Коменський до тілесних покарань? («Різки і кийок — знаряддя рабства й мають бути вигнані зі школи»). 5. Які чесноти, на думку Я. А. Коменського, є основою морального виховання? (Мудрість, мужність, справедливість, скром-ність, доброзичливість, слухняність, охайність, працьовитість, увічливість, повага до старших). 6. Яку роль Я. А. Коменський відводив учите-леві? (Вважав посаду вчителя «настільки велич-ною, як жодна інша під сонцем»; 7. Назвіть золоте правило дидактики. Чому його названо «золотим?» (Усе, що тільки можна надавати для сприй-няття почуттями: видиме – для сприйняття зо-ром; те, що можна чути – слухом; запахи – нюхом; 
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що має смак – на смак; що підлягає сприйняттю дотиком – на дотик. Якщо предмети можна сприй-мати водночас кількома почуттями, нехай вони сприймаються кількома почуттями). 
Другий тур Відомо п'ять груп думок про Я. А. Коменсь-кого як філософа й мислителя: 

Перші не тільки повністю заперечують Я. А. Коменського як філософа й мислителя, але й не відводять йому навіть будь-якого місця в істо-рії педагогічних ідей. 
Другі визнають Я. А. Коменського великим педагогом-мислителем, але як філософа-мисли-теля цінують невисоко. 
Треті абсолютно обходять питання про філо-софські переконання Я. А. Коменського й пов'язу-ють все його педагогічне вчення з релігійним сві-тоглядом. 
Четверті визнають, що педагогічне вчення Я. А. Коменського побудовано на певних філософ-ських засадах і пов'язують основні питання вихо-вання й навчання у Я. А. Коменського з його філо-софськими переконаннями. 
П’яті доводять, що Я. А. Коменський – не тіль-ки великий педагог, але разом з тим видатний філософ і різносторонній мислитель. Займіть позицію одного з прихильників цих думок і наведіть обґрунтовані докази. Ігрові форми проведення занять можуть бути різноманітними. Наприклад, карткове педагогіч-

не лото. З теми або навіть із цілого розділу виго-товлялися картки, одна з яких містила лише одне слово (тезаурус курсу), до якого необхідно було підібрати визначення. Кожний студент із пари отримував 5-6 таких карток з різними завданнями. Розмістивши їх на столі, студенти по черзі вказували один одному, на яку слід відповідати. Якщо відповідь правиль-на, картку відкладали; якщо вона не задовольня-ла партнера, картка залишалася в того, хто відпо-відав. Переможцем ставав той, у кого картки за-кінчувалися раніше. Отже, працюючи парами, сту-денти мали змогу пояснювати один одному, спів-працювати між собою, здобуваючи й удосконалю-ючи педагогічні вміння та навички, тобто у про-цесі гри навчалися один в одного. Водночас це ефективна форма закріплення навчального мате-ріалу, а також підготовки до заліків та іспитів. Найбільш популярними методами, які засто-совувалися на інтерактивних тренінгових занят-тях, були: міні-лекція, рольова гра, метод кей-
сів (проблемні ситуації), мозковий штурм 
(брейнстормінг), дискусія. Міні-лекція. Завдання лектора – донести свої знання до групи. Завдання групи – прийняти та зберегти ці знання. Запорука успішної лекції чи 

бесіди – стійкий контакт з аудиторією та компе-тентність у даній сфері. Таке поєднання не перет-ворювало міні-лекцію на монолог, а робило її ці-кавим процесом, в який група з готовністю вклю-чалася. Для успішного використання цього мето-ду потрібно було професійно викладати інформа-цію. Матеріал, наданий аудиторії для сприймання, мав стимулювати мислення та мотивувати до по-дальшої діяльності. Отже, структура міні-лекції мала такий вигляд: (введення (несподіване, незвичайне); цитата або маловідомий фак; приклад із життя або анек-дот; надихаючий висновок; зацікавленість інфор-мацією; акцент на позитивному; використання запитань). Ще один спосіб підвищення інтересу (візуальна підтримка) – це супровід ключових моментів повідомлення різноманітними ілюстра-ціями. Використання слайдів, надписів, фліп-чарту був додатковим стимулом, який викликав зорову реакцію.  Підготовка та проведення студентами фраг-ментів різних типів міні-лекцій сприяла форму-ванню критичного та аналітичного мислення; формуванню в майбутніх вчителів педагогічної культури.  Сьогодні викликає інтерес розгляд особливо-стей проведення нових типів лекцій. Це проблем-на лекція, лекція-візуалізація, лекція-провокація, «лекція вдвох», лекція «прес-конференція». За допомогою таких лекцій задається послі-довний перехід від простої передачі інформації до активного освоєння змісту навчання із включен-ням механізмів теоретичного мислення й усієї структури психічних функцій студентів і виклада-ча. У цьому процесі зростає внесок самих студен-тів у засвоєння змісту освіти, підвищується роль діалогічної взаємодії та спілкування в ході лекції, підсилюється значення соціального контексту при формуванні професійних якостей особистості фахівця. 
Висновки і перспективи досліджень. Сього-дення потребує лідерів нової формації – людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих ліде-рів – це проблема підготовки людини майбутньо-го, людини, яка відповідає вимогам ХХІ століття. Ще однією особливістю інновацій в освіті є : за-стосування технологічних «ноу-хау» − пошук пі-лотних майданчиків для впровадження інновацій; докорінна зміна форм і методів навчання – пере-хід до освіти за компетентностями; орієнтація на освітні стандарти ЄС. Організація проведеної наукової роботи за-безпечила наступні результати: було створено 
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комфортне освітнє середовище та умови для за-доволення індивідуальних освітніх потреб суб’єк-тів освітньо-виховного процесу (викладачів, сту-дентів); студенти самостійно мали змогу обрати пріоритетні інтерактивні технології; підвищилася освітня мотивація студентів; були сформовані навички цілепокладання, планування своєї діяль-ності, вміння здійснювати самоконтроль і самоо-цінку. Це дозволило сформувати професійну компе-тентність майбутніх педагогів, які будуть здатні до саморозвитку, творчості, креативного мислен-ня, самоорганізації свого життя та високопродук-тивної професійної діяльності. Комплексне використання у освітньо-виховному процесі інноваційних технологій на-вчання, перенесення акцентів на ігрові інтерак-тивні форми та методи навчання, кооперативна 

професійна взаємодія з одногрупниками, органі-зація майстер-класів з проведення міні-лекцій забезпечила якісні позитивні результати.  Було доведено, що інтерактивне навчання – це система відкритого діалогу, взаємозв’язку та спільного розв’язання проблемних ситуацій; фор-мування креативного мислення, виявлення при-хованого потенціалу та перспективних тенденцій власного розвитку[2].  Планується підготувати методичні рекомен-дації, розробити цикл тренінгових занять з впро-вадження інтерактивної моделі навчання в освіт-ній процес вищої школи, окреслити перспективні завдання з реформування сучасної освіти за допо-могою інтерактивного навчання, яке зорієнтує та сформує ключові компетентності, які значно роз-ширять можливості студента у виборі власної освітньої траєкторії. 
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Оксана Ноздрова. Использование активных методов обучения для формирования профес-
сиональной компетентности будущих учителей в процессе изучения дисциплины «педагогика»  

В статье рассмотрены современные подходы к использованию активных методов обучения в учеб-
но-воспитательном процессе высшей школы. Представлен опыт использования игровых технологий в 
процессе профессиональной подготовки будущих учителей при изучении учебной дисциплины 
«Педагогика» для студентов – соискателей высшего образования по первому (бакалаврскому) уровню 
педагогических специальностей. Акцентировано внимание на организации практических занятий по 
теории обучения и воспитания, истории педагогики относительно формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей. 

Доказано, что успешная реализация содержания курса основана на использовании интерактивных 
методов обучения. Это участие студентов в учебно-педагогических играх, тренингах, в результате 
которых формируются профессиональные качества будущего учителя, культура педагогического обще-
ния. 

Презентованы разные виды деловых, ролевых игор, мини-лекций, которые рассчитаны на включение 
студентов в самостоятельную поисковую работу. Определено, что эффективность учебной деятель-
ности определяется познавательной активностью, от которой зависит целеспрямованность образо-
вательной траектории студентов, развитие интеллектуальной рефлексии. Именно интерактивные 
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Оксана НОЗДРОВА · Застосування активних методів навчання  у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів у процесі вивчення дисципліни «Педагогіка» 
тренинги влияют на личность, ее деятельность и личные отношения; выполняют учебно-
стимулирующую функцию в развитии у студентов познавательной активности, формируют профес-
сиональные качества будущего учителя. 

Ключевые  слова :  активные методы обучения, учебная дисциплина «Педагогика», профессиональ-
ная компетентность, условия использования интерактивных игровых технологий, интенсивная позна-
вательная деятельность будущих учителей. 

 
Oksana Nozdrova. Application of active teaching methods in the formation of professional compe-

tence of future teachers in the process of studying the discipline "Pedagogy" 
The article actualizes the problem of formation of professional competence of future teachers, which provides 

self-realization, self-improvement of the teacher's personality in the process of professional activity. The peda-
gogical potential and educational opportunities of interactive teaching methods are determined. Attention is 
drawn to the fact that the use of educational and pedagogical games, trainings, problem situations, mini-lectures 
in the process of studying the discipline "Pedagogy" is carried out within the limits of professional training. Em-
phasis is placed on the formation of professionalism, key, basic and special competences for future teachers. It is 
proved that the purpose of the course "Pedagogy" (providing students with ideas about the main trends in the 
development of pedagogical thought in the historical aspect; familiarization with the main pedagogical laws and 
regularities; awareness of didactic principles of the learning process, methods, principles, means, types, forms of 
organization of training; defining the basic provisions of the essence of the process of education, types, methods of 
education) contributes to the effectiveness of the process of formation of professional competence of future teach-
ers. The article covers the experience of implementing active game technologies in the process of future teachers' 
professional training; modern approaches to the use of interactive teaching methods in the educational and ini-
tial process of higher education are considered. Emphasis is placed on the organization of practical classes on the 
theory of education and upbringing, the history of pedagogy on the formation of the foundations of pedagogical 
skill, professional competence of students by means of play. This is the participation of students in educational 
and pedagogical games, trainings, mini-lectures, the application of problematic methods of teaching during 
which the professional qualities of the future teacher were identified and formed, the culture of pedagogical com-
munication was developed. 

During the use of the interactive skills of pedagogical communication with colleagues, interaction with the 
student team were developed; formed the ability to understand another, to see himself through the eyes of col-
leagues; знаходити правильний спосіб поведінки в конфліктній ситуації. 

The use of game-active technologies in education envisaged the creation in the educational process of higher 
education conditions for the complex activation of the reserve capabilities of the future teachers. These are the 
development of self-regulation (the ability of a person to manage himself on the basis of perception and aware-
ness of acts of his behavior and mental processes), reflection (the process of self-cognition of the subject of inter-
nal mental state) and creativity (creative ability of the individual, characterized by the ability to produce funda-
mentally new ideas). 

By solving educational and pedagogical tasks and psychological and pedagogical situations, students ac-
quired professional, intellectual, emotional, volitional qualities of the teacher; creative opportunities, students' 
potential, cognitive activity developed. 

It is determined that the prospects for improving the quality of specialist training are related to the introduc-
tion of new types of mini-lectures (problem lecture, provocation lecture, lecture-visualization, "lecture of two", 
lecture "press conference"), which were presented by students during the independent work on practical training 
in the discipline "Pedagogy". It is stated that the following requirements must be taken into account for the prepa-
ration of the lecture: the lecture material must be relevant, be based on factual material, which should be summa-
rized and systematized during the lecture; reflect the most important aspects of the problem; to comply with the 
basic didactic principles of teaching, including the principle of clarity, consistency, scientific, connection of theory 
with practice, professional orientation. 

It is analyzed that there are disadvantages in the application of game active teaching methods in the educa-
tional process of higher education: 

– there is no comprehensive construction of a pedagogical process that would create the conditions for stimu-
lating cognitive activity of future teachers through educational and pedagogical means and establishing cross-
curricular links in the educational process through play activities; 

– there is no methodology for forming students' cognitive activity through play activities. 
It is proved that their systematic application in the educational process contributes to the formation of peda-

gogical culture and professional competence of future teachers. 
It is emphasized that it is the professional activity of the teacher that influences the development of the citi-

zen as an individual and a specialist, contributes to the strengthening of the spiritual and intellectual potential of 
the nation. 

Keywords : active teaching methods, discipline "Pedagogy", professional competence, conditions of use of 
interactive game technologies, intensive cognitive activity of future teachers. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В АСПІРАНТУРІ 

Стаття присвячена підготовці майбутніх наукових кадрів немовного вищого навчального закладу з 
професійно-орієнтованої англійської мови. Розглядаються питання використання активних та інтера-
ктивних методів навчання й мультимедійних засобів презентації матеріалу в освітньому процесі. По-
дається перелік вітчизняних та зарубіжних учених, які займалися проблемою професійно-орієнтованого 
навчання, пояснюється вибір теми дослідження, його предмет, мета, завдання та цілі; наводяться пе-
дагогічні умови, теоретична та методична основа; результати й рекомендації з використання ділової 
гри у вишах. Розкривається зміст методичних вказівок з ділової та академічної англійської мови для 
навчання аспірантів усіх спеціальностей у процесі формування їх англомовної комунікативної компете-
нції. Надається академічне підґрунтя, план та аналіз ділової рольової гри, яка імітує реальних захист 
кандидатської дисертації молодих науковців, на занятті з іноземної мови в Одеській національній ака-
демії харчових технологій з метою розвитку навичок і умінь наукового і професійного спілкування.  

Ключові  слова :  інтерактивні методи навчання, мультимедійні засоби, рольова гра, іноземна 
мова, аспіранти, захист наукового дослідження.  Одним із пріоритетних напрямків розвитку аспірантури в Україні протягом останніх років є впровадження в освітній процес активних та інте-рактивних методів і технологій навчання. Особли-ва увага при цьому приділяється їх використанню на заняттях з іноземної мови, так як усі сфери ді-яльності науковців відчувають потребу у спеціалі-стах, що володіють комунікативною компетенці-єю, вільно розмовляють англійською мовою та можуть самостійно спілкуватися нею в науковому міжнародному середовищі.  Навчання професійно-орієнтованої англійсь-кої мови досліджено в різних аспектах: розробле-но методику формування лексичної компетенції студентів (В. Борщовецька, Г. Гринюк, Ю. Се-менчук), лінгвістичної компетенції в усному мов-ленні (І. Каменських), навчання монологічного мовлення (Н. Драб , І. Федорова), ділових усних і письмових перемов (О. Биконя, D. Brinton, S. Donna), ведення письмової ділової комунікації та усної презентації (Ю. Авсюкевич, О. Шевченко, P. Emmerson), анотування професійно-орієнто-ваних текстів (Т. Корж), написання ділових листів, контрактів, створення довідково-інформаційної документації (Н. Зінукова, Г. Скуратівська), читан-ня з використанням комп'ютера (С. Радецька). Доведено ефективність використання в цьому процесі ігрових методик і навчальних проектів (Д. Бубнова, А. Буніна, Е. Зіннуров, О. Кміть, О. Тарнопольський, J. Brine, T. Нutchinson, K. Jones, J. Richards, A. Waters), новітніх технологій навчан-ня професійного усного мовлення (Т. Асламова, 

О. Каменських, Т. Караєва, З. Корнєва, J. Cummins, M. Swain). Але у сучасній методичній літературі недо-статньо аналізу конкретної практики, досліджень і вдалих прикладів застосування інтерактивних технологій саме у курсі викладання іноземної мо-ви у процесі підготовки наукових кадрів (аспі-рантів).  Це протиріччя й зумовило тему і актуальність нашого дослідження.  Мета дослідження – теоретичний і практич-ний аналіз можливості успішного використання ділових рольових ігор при навчанні аспірантів у немовному вищому навчальному закладі. Об'єкт дослідження – процес підготовки аспі-рантів Одеської національної академії харчових технологій. Предмет дослідження – ділова рольова гра як один із ефективних методів інтерактивного на-вчання. Педагогічні умови дослідження: визначення цілей і завдань навчання аспірантів; розробка методичного забезпечення рольових ігор. Завдання дослідження: вивчити педагогічну та методичну літературу з підготовки аспірантів; розробити теоретичну та методичну базу прове-дення ділових рольових ігор; визначити навчаль-ні питання курсів «Іноземна мова» та «Академічна іноземна мова», при вивченні яких доцільно вико-ристовувати ділові ігри; експериментально пере-вірити ефективність розробленої методики. Теоретичну і методичну основу дослідження становлять: діяльнісний підхід; основи методики 
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Марія ОГРЕНІЧ Інтерактивні методи навчання іноземної мови в аспірантурі викладання іноземної мови у вищому навчально-му закладі; теорія ігрової діяльності. Для вирішення поставлених задач використо-вувалися теоретичні (аналіз педагогічної та мето-дичної літератури), емпіричні (спостереження, анкетування, співбесіда) методи і педагогічний експеримент. Вивчення іноземної мови в аспірантурі є одні-єю з найважливіших складових професійної підго-товки майбутнього вченого міжнародного рівня. Іншомовна (англомовна) комунікативна компете-нція аспірантів носить яскраво виражену профе-сійну спрямованість. Її мета – розвиток навичок і вмінь спілкування у сфері науковоготаі професій-ного середовища. Формування англомовної комунікативної компетенції майбутніх викладачів вишу передба-чає розвиток навичок володіння монологічним та діалогічним мовленням для участі в фахових кон-ференціях, обговореннях, веденні наукових дис-кусій. Тому важливу роль у досягненні оптималь-них результатів відіграє організація навчального процесу з використанням інтерактивних форм навчання. Дисципліна «Іноземна мова» та «Академічна іноземна мова» в Одеській національній академії харчових технологій, яка є обов'язковою для аспі-рантів всіх напрямів підготовки, має широкі мож-ливості для впровадження інтерактивних методів навчання із застосуванням інформаційних техно-логій. Вона спрямована на підготовку аспірантів до роботи в немовних вищих навчальних закла-дах України та за кордоном.  Інтерактивне навчання розглядається нами як форма спільної діяльності учнів. Такі засоби проведення занять припускають комунікативну взаємодію, опору на груповий досвід і характери-зуються високим ступенем інтенсивності спілку-вання учасників, зміною і різноманітністю видів, форм і прийомів. Таким чином, освітній процес проходить з урахуванням залучення всіх учасни-ків групи при обміні знаннями, ідеями, способами активності (Гущін, 2012 : 2).  Застосування інтерактивних форм навчання дозволяє успішно формувати здатність адаптува-тися і пристосовуватися в групі; розвиває вміння встановлювати особисті контакти, обмінюватися інформацією; дає можливість висувати і формулю-вати ідеї, проекти тощо. Під час такої роботи моло-ді вчені показують готовність йти на певний ри-зик і приймати нестандартні рішення; вчаться уникати повторення помилок і прорахунків. У да-ному випадку головним є компетентнісний підхід, що передбачає комунікативну взаємодію учнів. Важливою умовою, яка забезпечує ефектив-ність застосування сучасних засобів при викла-

данні іноземної мови, є методичні рекомендації з підготовки та проведення інтерактивних форм роботи. Однією з них можна назвати використан-ня технології концентрованого навчання, яка, по-перше, дозволяє приділяти багато часу інтеракти-вній взаємодії, а, по-друге, робить можливим усу-нення тимчасових обмежень, що накладає тради-ційне класичне заняття у вищому навчальному закладі. Тому ми рекомендуємо знизити «офіцій-ність» заняття, ліквідувати відчуття скутості, ор-ганізувавши навчальний простір іншим чином (аспіранти сидять за круглим столом або довіль-но). Таким чином створюється середовище освіт-нього спілкування, яке характеризується взаємо-дією, відкритістю та співпрацею всіх учасників. У розроблених нами методичних рекоменда-ціях «Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови «Business & Academic English» для аспірантів всіх спеціальностей денної та заоч-ної форм навчання Одеської національної акаде-мії харчових технологій представлений широкий спектр інтерактивних завдань, що грунтуються на вимогах до стилю наукової (академічної) анг-лійської мови. При виконанні таких вправ відбу-вається обмін інформацією і думками на основі тексту за професійним спрямуванням; проводять-ся дискусії з заявлених тем, питань або завдань; аргументовано доводиться точка зору з опорою на знання, думки або досвід учнів. Для навчання діалогічного мовлення рекоме-ндуються професійно орієнтовані ситуації, що імітують обговорення під час наукових конферен-цій або семінарів на одну з наступних тем: «Career Prospects in Engineering», «Achievements and Inno-vations in Food Technologies», «A Scientist's Respon-sibility» тощо. У ході ведення дискусії аспіранти навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми, враховуючи аналіз обставин і відповідну інформацію, прислухатися до альтер-нативних думок, приймати продумані рішення і спілкуватися з колегами. У методичних рекомен-даціях також представлені мовні ресурси та лек-сичний матеріал, характерний для академічної англійської мови кожної спеціальності. Ефективне впровадження та використання інтерактивних методів навчання неможливо без мультимедійних засобів. Ми визначаємо термін «мультимедіа» як ком-п'ютерну технологію, що дозволяє представляти контент через поєднання різних типів інформації: як через традиційну статичну інформацію (текст, графіка), так і через динамічну (анімація, мова, музика, відео). Мультимедіа – це єдиний цифро-вий простір, який у синкретичному вигляді презе-нтує різні способи і види донесення інформації [5,2]. 
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Лекційні та практичні заняття проводяться, як правило, в спеціально обладнаних аудиторіях, у яких, крім конструкційних особливостей, прису-тнє й технічне оснащення у вигляді персонально-го комп'ютера в комплексі з потужним мультиме-дійним апаратом, що, в свою чергу, складається з проектора та інтерактивної дошки. Наявна систе-ма дозволяє викладачеві більш ефективно пред-ставити свій матеріал, використовуючи мульти-медійну систему, впливаючи таким чином як на слухове сприйняття учнів, так і на зорове шляхом візуалізації зображень. Стосовно останньої: інте-рактивне управління на «розумних дошках» до-зволяє представляти звичне відображення будь-якої схеми або креслення в більш розгорнутому вигляді. Позитивними аспектами мультимедійних засобів є: інтерактивність, доступність (більшість установ обладнані спеціальними аудиторіями), здатність до «насичення» безліччю даних, що до-зволяє підвищити мотивацію до вивчення дисци-плін на основі вибіркового підходу. Впроваджен-ня в навчальну діяльність мультимедійних засо-бів дозволяє підвищити якість освіти в цілому, систематизувати новаторські методики при раці-ональному розподілі часу [2, 21]. Ефективним ін-терактивним методом навчання й підготовки майбутніх наукових кадрів з можливим і рекомен-дованим використанням мультимедійних засобів є ділова рольова гра. Її мета – підвищення  комунікативної компетенції та моделювання  різноманітних умов науково-професійної діяль-ності.  Під рольовою грою ми розуміємо інтерактив-ний метод навчання, який передбачає відтворен-ня різних життєвих і професійних ситуацій і по-дальший їх аналіз [1, 7]. Ділова рольова гра спря-мована на вирішення конкретних навчальних, розвиваючих і психологічних завдань; вона зав-жди має практичний результат і відрізняється високим ступенем свободи. Водночас у ній при-сутні чітко задані правила, структура і часовий ліміт, встановлений ведучим (в нашому випадку – викладачем або модератором). Ділова рольова гра являє собою непрямий метод впливу, при якому той, хто навчається, є повноправним суб'єктом діяльності й активізує процес самопізнання і самодіагностики. Вона фор-мує творчі здібності, розвиває увагу, мислення, інтуїцію тощо і є засобом соціалізації особистості; дає можливість використовувати комунікативні вміння та навички (в нашому випадку – володін-ня англійською мовою), формує новий стиль мов-ної поведінки й іншомовного спілкування. Розглянемо приклади ділових рольових ігор, які проводилися на заняттях з іноземної мови в 

курсі навчання аспірантів Одеської нацональної академії харчових технологій. Наприклад, гра «Міжнародна наукова конфе-ренція» передбачає такі ролі учасників: голова, який виступає зі вступною і заключною промова-ми і надає слово доповідачам; доповідач з підго-товленим виступом про свою роботу і проведене дослідження (у даному випадку формуються або вдосконалюються навички володіння монологіч-ним мовленням); учасники дискусії, які ініціюють обговорення (формуються або вдосконалюються навички володіння діалогічним мовленням). Також виправдала себе «конференція» у ви-гляді стендових фотосесій з підготовленою наоч-ною презентацією матеріалу (формуються або вдосконалюються навички володіння іншомов-ним академічним письмом). Усі студенти виступа-ють в ролі учасників конференції послідовно як доповідачі, слухачі, модератори або експерти. Одним із варіантів ділової гри може бути «Захист дисертації», при якій моделюється захист наукового дослідження іноземною (англійською) мовою. Один із учасників виступає в ролі дисерта-нта, інші – у ролі членів Вченої ради, які ставлять питання, або опонентів, які дають характеристи-ку роботі.  Розглянемо зміст, мету і деталі цієї гри докла-дніше. Основна ідея ділової рольової гри «Захист дисертації» – активізувати навчально-пізнаваль-ну, наукову та дослідницьку діяльність аспірантів. Завдання гри: сформувати інтерес до вивчен-ня іноземної (англійської) мови на заняттях в ас-пірантурі та засвоїти основні цілі та ідеї навчаль-ного курсу; підвищити інтерес до діяльності ви-кладача та мотивів наукової активності в цілому; розвинути комунікативні навички роботи в групі; зімітувати процес захисту наукового досліджен-ня; удосконалити вміння публічних виступів тих студентів, які виконують ролі здобувача, науково-го керівника, опонентів і членів Ради із захисту дисертацій; активізувати та поглибити раніше здобуті знання з дисциплін «Інознмна мова» та «Академічна іноземна мова» та скористатися їх-нім досвідом у діяльнісному контексті; виховати відповідальне ставлення та повагу до соціально-комунікативних цінностей наукового співтовари-ства. Кількість учасників ділової рольової гри – академічна група аспірантів (10-15 чоловік); три-валість – дві академічні години (120 хвилин).  Очікувані результати роботи: сформованість наукових, системних і усвідомлених методологіч-них і психолого-педагогічних знань і умінь; досвід міжособистісного спілкування, публічних висту-пів; написання та подання доповіді за фахом; 

Марія ОГРЕНІЧ Інтерактивні методи навчання іноземної мови в аспірантурі 
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створення наукової презентації з використанням мультимедійних засобів; усунення можливих  невідповідностей між теоретичними знаннями з іноземної мови та практикою їх використання; розвиток комунікативних якостей особистості; установка на професійний, науковий і персональ-ний розвиток. Як зазначалося вище, структура рольової гри є імітацію процесу захисту реальної кандидатсь-кої дисертації. Її основні етапи: організаційно-підготовчий, ігровий і аналітичний. Запропоновані теми досліджень (для дисер-тантів): "A Functional Diagramme of a Device", "Optical Properties of Organic Nanocomposite Films", "Synthesis, Structural and Electrical and Physical Properties of Film Materials", "Features of Passive Synchronization in Semiconductor Lasers", "The Im-pact of Natural Monopolies on the Economic System Development ", "Institutional growth agriculture", "Sales Management System Improvement ". Методи визначення ефективності: анкетуван-ня учасників, співбесіда, звіт запрошеного науко-вого експерта, що володіє академічною інозем-ною (англійською) мовою, кінцевий іспит з дис-ципліни, що вивчається. Зупинимося на основних етапах гри. На організаційно-підготовчому етапі визна-чається доцільність проведення занять в ігровій формі та їх частота. Продуктивна робота й випра-влення помилок забезпечується системністю ін-терактивних занять, що дозволяє кожному аспіра-нту зіграти певну роль (дисертанта, опонента, голови Вченої ради тощо.) На вступній лекції викладачем проводиться пояснення доцільності, цілей і завдань гри як прикладу інтерактивного методу навчання, який майбутні колеги зможуть упроваджувати в навча-льний процес зі своїми студентами та здобувача-ми в майбутньому. Також вона є своєрідним тре-нуванням і «репетицією» майбутнього захисту кандидатської дисертації, так як моделює реаль-ний процес і активує навчально-пізнавальну та дослідницьку діяльність аспірантів-учасників. Саме на першому занятті розподіляються ро-лі і теми досліджень, обговорюються і встановлю-ються умови взаємодії та співпраці всіх учасників, розглядаються і затверджуються вимоги до напи-сання та подання доповіді чи мультимедійної презентації. На раніше створеній за допомогою Інтернету електронній сторінці вказуються такі позиції: зміст, план і правила гри, характеристики учасників, інструкції з проведення заняття, теми виступів і рекомендована література, а також еле-ктронні ресурси для підготовки. Безпосередньо ігровий етап включає імітацію реального захисту кандидатської дисертації пе-

ред Вченою радою в скороченому і спрощеному вигляді. На аналітичному етапі проводиться аналіз усього заняття. Відзначається грамотність і ситу-ативна доречність мовних засобів іноземної мови, що використовуються, логіка виступу і викладу матеріалу, переконливість доказової бази науко-вого дослідження, дотримання вимог до наукових доповідей і представлення презентації; мовленнє-вий етикет англомовного ділового спілкування, вербальні та невербальні засоби ділової наукової (академічної) комунікації.  Результати анкетування (90% опитуваних дали позитивні відгуки щодо проведення такого типу занять) дозволили дійти висновку, що діло-ва рольова гра на заняттях з іноземної мови допо-магає аспірантам підготуватися до майбутнього захисту дисертації, вирішити деякі організаційні та психолого-комунікаційні питання, наприклад, удосконалення навичок публічних виступів і во-лодіння аудиторією. Також цей метод є досить новим у методиці викладання іноземних мов, що повністю відповідає вимогам сьогодення, дозво-ляючи побачити й вирішити проблеми, з якими стикаються аспіранти під час навчання в цілому, і протягом навчання іноземної мови зокрема: цей вид роботи є досить складним за змістом, він пе-редбачає серйозну подгтовку. Практичне значення дослідження полягає в тому, що запропонована ділова рольова гра може бути використана в подальшій освітній і виклада-цькій практиці аспірантів не тільки на заняттях з іноземної мови та при підготовці до захисту дисе-ртацій, але також під час вивчення спеціальних предметів і дисциплін. Упровадження інтерактивних технологій у процес викладання іноземної мови у вищому тех-нічному навчальному закладі, а саме системи ді-лових рольових ігор, при підготовці аспірантів є прикладом інноваційної діяльності як викладача, так і студентів. Такі методи розвивають комуніка-тивну компетенцію та взаємодію учасників про-цесу, створюють сприятливий психологічний клі-мат і умови для вдосконалення навичок співробі-тництва та ділового спілкування іноземною (англійською) мовою у молодих науковців. Вони дозволяють активізувати пізнавальну та дослід-ницьку роботу, дають можливість продемонстру-вати інтелектуальний і науковий потенціал і осо-бисту позицію, індивідуальність; слугують на-вчальним майданчиком з підготовки до реально-го захисту дисертації англійською мовою, що від-повідає викликам, які висуває міжнародне науко-ве товариство перед майбутніми педагогічними кадрами у XXI сторіччі. 
 

Марія ОГРЕНІЧ Інтерактивні методи навчання іноземної мови в аспірантурі 



195 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

Марія ОГРЕНІЧ Інтерактивні методи навчання іноземної мови в аспірантурі 
Список  використаних  джерел  1. Гущін Ю.В. Інтерактивні форми навчання у вищій школі //Дубна: психол. журнал міжнар. ун-ту природи суспільства та людини. – 2012. – №2. – С.1-18. 2. Мультимедійні технології та засоби навчання: навчальний посібник / А. М. Гуржій, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський; за ред. академіка НАПН України Гуржія А. М. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 556 с. 3. Пінчук О. Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект / О. Пінчук // Нові технології навчан-ня. – К., 2007. – Вип. 46. – С. 55–58. 

References 1. Hushchin Yu.V. (2012). Interaktyvni formy navchannia u vyshchii shkoli. [Interactive teaching forms at higher educational insti-
tutions]. Dubna: a hsychological journal of international university of nature, society and human, 2., pp.1 – 18. [in Ukrainian].  2. Hurzhii, A. M., Hurevych R. S., Konoshevskyi L. L. & Konoshevskyi O. L.(2017) Multymediini tekhnolohii ta zasoby navchannia : 
navchalnyi posibnyk. [Multimedia technologies and learning tools: a textbook ].. ed. by Hurzhiia A. M. , ac. of NAPS of Ukraine. -Vinnytsia : Nilan-LTD, 2017, 556 p. [in Ukrainian]. 3. Pinchuk O. (2007).Problema vyznachennia multymedia v osviti: tekhnolohichnyi aspekt [The problem of defining multimedia in 
education: the technological aspect ]. New teaching technologies. -Kyiv,. 46, 55–58. [in Ukrainian].  

Мария Огренич. Интерактивные методы обучения иностранному языку в аспирантуре 
Статья посвящена подготовке будущих научных кадров высшего технического учебного заведения 

по профессионально-ориентированному английскому языку. Рассматриваются вопросы использования 
активных и интерактивных методов обучения и мультимедийных средств презентации материала в 
образовательном процессе. Подается перечень отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся 
проблемой профессионально-ориентированного обучения, объясняется выбор темы исследования, его 
предмет, цель, задачи и цели; приводятся педагогические условия, теоретическая и методическая осно-
ва; результаты и рекомендации по использованию деловой игры в вузах. Раскрывается содержание ме-
тодических указаний по деловому и академическому английскому языку для обучения аспирантов всех 
специальностей в процессе формирования их англоязычной коммуникативной компетенции. Предос-
тавляется обоснование, план и анализ деловой ролевой игры, которая имитирует реальную защиту 
кандидатской диссертации молодых ученых, на занятии по иностранному языку в Одесской националь-
ной академии пищевых технологий с целью развития умений и навыков научного и профессионального 
общения. 

Ключевые  слова :  интерактивные методы обучения; мультимедийные средства; ролевая игра; 
иностранный язык; аспирантура; защита научного исследования.  

 
Maria Ogrenich. Interactive methods in foreign language teaching of post graduate students 
The article is devoted to the use of interactive teaching methods in the course of future academic staff prepa-

ration. Professionally oriented English language education at a non-linguistic higher education institution as one 
of its priorities is considered. The issues of implementing modern teaching models into the educational process 
and multimedia means of presentation are raised, the essence of this concept is revealed. The list of domestic and 
foreign scientists who dealt with the problem of vocationally-oriented education and interactive teaching meth-
ods introduction is given. The choice of the research topic, its subject, purpose, tasks and goals are explained; 
pedagogical conditions, theoretical and methodological basis are shown; different approaches to foreign lan-
guages teaching are discussed; the results and recommendations for using a business game at a technical univer-
sity are presented. The issues of post graduates’ communicative competence development is revealed. Interactive 
teaching is regarded as a form of mutual activity that is characterized by knowledge, skills, and practices ex-
change. Its psychological aspect is taken into account as well. The role and style of the students and lecturer’s 
classroom interaction is emphasised.  

The contents of a handbook on business and academic English for teaching postgraduate students of all spe-
cialties in the process of their English speech competence formation are disclosed. Its aim is to help the future 
university academic staff master formal and scientific foreign language by means of role playing professionally 
oriented situations and cases.  

The theoretical basis, plan and analysis of the business role-playing game which imitates the real defense of 
the PhD thesis of young scientists at a foreign language class at Odessa National Academy of Food Technologies 
are provided in order to develop their proficiency, public and presentation acquired habits and skills in the field of 
scientific communication. Its core, tasks, the chief goal and practical use are proved; the main stages and results 
are described; a list of scientific topics for investigation is offered.  

Keywords :  interactive teaching methods, multimedia tools, role play, foreign languages, postgraduate stu-
dents, defense of scientific research. 
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Постановка проблеми. В професії педагога акумулюється багатовіковий досвід спадкоємнос-ті поколінь. Суспільно-культурна цілісність наро-ду багато в чому зумовлена соціальною роллю вчителя і школи. Народна дидактика вчить шано-бливо ставитись до педагога – ” Шануй учителя, як родителя”. Працю педагога в народі називали навіть святою – ”Священна праця вчителя щоден-на”. До вчителя ставилися як до дуже близької і рідної людини − ”Учитель, як мати, прагне все краще дітям дати” [12]. Педагог допомагає дитині опанувати складний світ людських стосунків, створює умови для повноцінного психічного і фі-зичного розвитку особистості, передає знання, формує практичні уміння і навички. До його про-фесійних обов’язків суспільство висуває високі вимоги кваліфікаційного і особистісного змісту. Від рівня професійної підготовки студентів спеці-альності “Дошкільне виховання” залежить рівень сформованості знань, умінь і навичок у дітей пер-шої освітньої ланки (С.Архангельський, Ю.Ба-банський, Н.Кузьміна) [1; 2; 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз різних підходів до визначен-ня сутності професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі фізичного виховання потребує дослідження змісту і структури їх професійної готовності задля обґрунтування умов для впрова-дження народних традицій в систему фахової під-готовки у вищих навчальних закладах. Проблема формування професійної готовнос-ті майбутніх педагогів (як вчителів, так і вихова-телів дошкільних навчальних закладів) у психо-лого-педагогічних дослідженнях вивчалася в різ-них напрямах: підготовка вчителя до різних видів педагогічної діяльності (О.Абдуліна, Е.Карпова, О.Мороз, В.Сластьонін); готовність вчителя фізич-ної культури (М.Данилко, О.Петунін, В.Смолюк); національний аспект у підготовці вчителя фізич-ної культури (В.Зелюк, Н.Мацкевич); підготовка вихователів дітей дошкільного віку до різних на-прямів педагогічної діяльності (Н.Голота, Г.Бє-лєнька, Л.Зорило, В.Ликова М.Машовець, Г.Підкур-гана, Л.Семушина,); валеологічна підготовка  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ 
 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ  

ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  
НА ЗАСАДАХ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Одним із важливих завдань, що ставить держава і суспільство перед вищою школою, є підготовка 
кваліфікованих кадрів, здатних творчо і продуктивно працювати в усіх галузях освіти. Слід зазначити, 
що у плануванні фізичного виховання, виділяють два напрями: педагогічний та технічний. Педагогічний 
включає − добір та компонування змісту предмету фізичної культури і на його основі побудову діяльнос-
ті дітей в різних формах організації фізичного виховання (заняттях, фізкультурно-оздоровчих заходах 
та в повсякденному житті). Технічний – підготовку фізкультурного обладнання, спортивного інвента-
рю для реалізації мети і завдань фізичного виховання дітей. Готовність студентів до використання у 
педагогічний діяльності народних традицій фізичного виховання, як цілісне особистісне утворення, по-
єднує оптимальну систему знань, умінь, навичок та професійних якостей.  

Ключові  слова :  професійна підготовка, формування готовності студентів, фізичне виховання 
дітей на засадах народної педагогіки. 
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майбутніх вихователів (Т.Книш, В.Нестеренко); народознавча підготовка вихователів (Л.Плете-нецька). 
Постановка завдання. Розкрити психолого-педагогічні основи формування готовності студе-нтів до здійснення фізичного виховання дітей на засадах народної педагогіки 
Виклад основного матеріалу. Розкриваючи теоретичні та методологічні засади національно-го виховання, в основі яких лежить використання народних традицій, І.Мартинюк (1995) зазначає, що система національної освіти не може ефектив-но функціонувати без підготовлених національ-них кадрів. Підготовка таких кадрів, на думку ав-тора, має визначатися такими параметрами: 1. Науково-теоретична підготовленість (знання теоретичних, філософських основ національ-ного виховання, документів вищих органів влади з питань освіти, національної школи, виховання особистості тощо); 2. Методична підготовленість (знання і вміння творчо використовувати науково-методичну літературу з проблем виховання молоді в су-часних умовах в практичній діяльності, органі-зовувати навчально-виховний процес); 3. Практична підготовленість (вміння визначати мету, завдання, зміст, добирати оптимальні форми, методи і прийоми з урахуванням особ-ливостей історичного періоду, який переживає суспільство, конкретних умов і реальних мож-ливостей освітнього закладу, вікових особли-востей вихованців) [7, с.147]. Такі знання та вміння забезпечуватимуть адекватну педагогічну діяльність педагога в наці-ональному освітньому закладі, враховуючи вікову категорію дітей, з якими працюватиме, а також вимоги щодо змісту, принципів та стратегії націо-нального виховання на цьому освітньому рівні. Оскільки підготовка фахівців до фізичного виховання дітей є необхідною складовою майбут-ньої професійної діяльності, важливим для нашо-го дослідження є визначення поняття ”готовність до педагогічної діяльності”. Термін ”готовність” виник в експерименталь-ній психології, пізніше був перенесений в психо-лого-педагогічні дослідження. Якщо психологіч-ний аспект проблеми спрямований на виявлення характеру зв’язків, залежностей між рівнем готов-ності та ефективністю діяльності, то педагогіч-ний – вивчає фактори, умови, дидактичні та вихо-вні засоби, які забезпечують управління форму-ванням, становленням та розвитком готовності. Психологічний зміст поняття ”готовність до дії” відбиває процес оволодіння особистістю необхід-ними для успішного виконання дій знаннями, вміннями і навичками. В психолого-педагогічних дослідженнях зміст готовності до педагогічної 

діяльності у широкому розумінні об’єднує мо-рально-вольові якості особистості, соціально-значущі мотиви, знання, вміння і навички [6], у вузькому – означає оволодіння педагогом відпові-дними професійно-значущими знаннями, вміння-ми і навичками [5]. В.Сластьонін (російський вчений в галузі пе-дагогіки, заслужений діяч науки, доктор педагогі-чних наук, професор визначає готовність як єд-ність науково-теоретичної, психологічної та прак-тичної підготовки. Готовність включає професій-ну придатність особистості (сукупність індивіду-альних особливостей людини, здібностей і харак-терологічних рис, суттєвих для успішного профе-сійного спілкування і діяльності, а також відсут-ність показників, які унеможливлюють участь людини в процесі професійно-педагогічної діяль-ності) і підготовленість до педагогічної діяльнос-ті (знання, вміння і навички, які здобуваються у процесі професійної підготовки) [11]. У профе-сіограмі, розробленій В.Сластьоніним (1976), нау-ково-теоретична готовність характеризується необхідним обсягом знань, поєднує теоретичні і практичні знання та осмислення особистого дос-віду педагогів-майстрів; методологічні знання із спеціальності (теоретичні та методичні); знання психології особистості [11]. Теоретична модель фахівця відображена в дослідженнях Л.Семушиної, В.Логінової, М.Кру-лехт. Дослідники Семушина Л.Г, Жидкова Е.С., 2002) переконані, вихователь повинен мати ґрун-товні професійні знання, любити дітей. Постійно вдосконалювати власну педагогічну діяльність, бути авторитетом і для вихованців, і для їх бать-ків [10]. Професійна готовність розглядається як здатність, потенційна можливість фахівця, спира-ючись на набуті знання та сформовані вміння са-мостійно виконувати основні трудові функції, що відповідають посадам, які він зможе займати  [9, с.30]. Л. Плетенецька (1995) вводить народознав-чий компонент в структуру професійної готовнос-ті студентів до педагогічної діяльності (на мате-ріалі народної математики), визначаючи такі її складові: народознавчу, психологічну і методичну [8]. Кожний із компонентів готовності забезпечу-ється окремим блоком дисциплін: методичний – спеціально-методичними дисциплінами, психоло-гічний – психолого-педагогічними дисциплінами, народознавчий – елективним народознавчим кур-сом. Дослідниця зосереджує свою увагу лише на народознавчому компоненті. Проте на нашу дум-ку, що співпадає з ідеями П. Кононенка (1994), народознавчий компонент повинен інтегрувати-ся в усі складові професійної готовності, аби  дійсно посісти належне йому місце, щоб не було 

Андрій ПАНЧУК, Ілона ПАНЧУК, Сергій ПРОКАЗЮК · Психолого-педагогічні основи  формування готовності студентів до здійснення фізичного виховання дітей на засадах народної педагогіки  



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

Андрій ПАНЧУК, Ілона ПАНЧУК, Сергій ПРОКАЗЮК · Психолого-педагогічні основи  формування готовності студентів до здійснення фізичного виховання дітей на засадах народної педагогіки  штучного поєднання досвіду народної педагогіки з сучасною педагогічною наукою і практикою, щоб готовність до використання народних традицій дійсно стала інтегративною якістю особистості [4]. До власне педагогічних умінь, що забезпечу-ють професійну діяльність фахівця з фізичного виховання, включаються уміння планувати про-цес фізичного виховання дітей на основі провід-них принципів дидактики; створювати умови для успішного вирішення завдань фізичного вихован-ня дітей дошкільного віку (оздоровчі, освітні, ви-ховні), співпрацювати з усіма суб’єктами навчаль-но-виховного процесу, аналізувати результати власної професійної діяльності задля удоскона-лення подальшої роботи, творчого підходу. Слід зазначити, що у плануванні фізичного виховання, виділяють два напрями: педагогічний та техніч-ний. Педагогічний включає − добір та компону-вання змісту предмету фізичної культури і на йо-го основі побудову діяльності дітей в різних фор-мах організації фізичного виховання (заняттях, фізкультурно-оздоровчих заходах та в повсякден-ному житті). Технічний – підготовку фізкультур-ного обладнання, спортивного інвентарю для реа-лізації мети і завдань фізичного виховання дітей. Успішність педагогічної діяльності залежить від сформованих знань та вмінь і значною мірою від особистісних якостей педагога. Особистість педагога в першу чергу виявляється в мотивах діяльності. Мотиваційну сферу свідомості фахівця з фізичного виховання, на думку М.Данилко (2000), складають стійкий інтерес до фізичної культури і спорту, схильність до педагогічної дія-льності в даній галузі, здатність до постійного самовдосконалення. Всі ці якості активізують, спрямовують, інтегрують потенційні можливості особистості на формування педагогічних здібнос-тей та майстерності [3]. 
Ґрунтовне дослідження педагогічних основ 

української народної фізичної культури зроблено 
Є.Приступою [1]. Дослідник розглядає українську 
народну фізичну культуру як складову національ-
ної культури й етнопедагогіки, виділяє її складові 
структурні елементи, аналізує педагогічно доці-
льні народні засоби фізичного виховання українців. 
В його праці українська народна фізична культура 
представлена як цілісна педагогічна система, що 
має глибокі історичні корені, своєрідну мету, за-
вдання й методи, засоби й форми фізичного вихо-

вання. Важливим аспектом його дослідження є 
визначення теоретико-методичної основи педаго-
гічної класифікації засобів народної фізичної куль-
тури, їх структури, факторів розвитку й педагогі-
чних закономірностей. Досить цінними є розробле-
ні дослідником педагогічні рекомендації щодо впро-
вадження педагогічних традицій народної фізичної 
культури в практику роботи усіх освітніх ланок. 

Проте питання підготовки кадрів для націо-
нальної системи фізичного виховання залишаєть-
ся мало дослідженим. В основному попередні робо-
ти стосуються вивчення проблеми підготовки 
вчителів з фізичної культури (В.Зелюк, 
Н.Мацкевич). Народна педагогіка розглядається і 
як засіб формування національної свідомості май-
бутнього вчителя, і як актуальний виховний засіб, 
що має невичерпні педагогічні можливості для 
вирішення сучасних освітніх завдань [9]. У галузі підготовки педагогів дошкільної освіти до застосування народних виховних тради-цій у практичній діяльності актуальним для пред-мету нашого дослідження є робота Л.Пле-тенецької, яка розглядає структурні елементи народознавчої готовності майбутніх вихователів на матеріалах використання народної математи-ки [8]. Проте дослідниця зосереджується лише на народознавчому компоненті готовності, що не дозволяє в повній мірі уявити готовність вихова-теля до діяльності в умовах існування національ-ної освіти як цілісне утворення особистості. Ши-роке узагальнення народних традицій не створює можливостей для заміни елементів народної ма-тематики на народні традиції у фізичному вихо-ванні дітей, оскільки народна фізична культура специфічна галузь народної педагогіки. 

Висновки і перспективи досліджень. Пи-тання підготовки педагогів до діяльності в систе-мі дошкільної освіти широко розглядалися в пері-од існування української радянської вищої школи. Але, як було зазначено раніше, система фахової підготовки не повною мірою задовольняла націо-нальний компонент змісту освіти, а вирішення даної проблеми умовах сьогодення набуло над-звичайної актуальності. Отже, готовність студентів до використання у педагогічний діяльності народних традицій фізи-чного виховання, як цілісне особистісне утворен-ня, поєднує оптимальну систему знань, умінь, на-вичок та професійних якостей.  
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Андрей Панчук, Илона Панчук, Сергей Проказюк. Психолого-педагогические основы форми-

рования готовности студентов к осуществлению физического воспитания детей на основе на-
родной педагогики 

Одной из важных задач, которые ставит государство и общество перед высшей школой, является 
подготовка квалифицированных кадров, способных творчески и продуктивно работать во всех облас-
тях образования. Поэтому качество подготовки специалистов должна стать главным показателем 
готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности. Поскольку подготовка специали-
стов к физическому воспитанию детей является необходимой составляющей будущей профессиональ-
ной деятельности, важным для нашего исследования является определение понятия "готовность к 
педагогической деятельности». Указано, что термин "готовность" возник в экспериментальной психо-
логии, позже был перенесен в психолого-педагогические исследования. Если психологический аспект 
проблемы направлен на выявление характера связей, зависимостей между уровнем готовности и эф-
фективности деятельности, то педагогический – изучает факторы, условия, дидактические и воспи-
тательные средства, которые обеспечивают управление формированием, становлением и развитием 
готовности. 

Ключевые  слова :  профессиональная подготовка, формирование готовности студентов, физиче-
ское воспитание детей на основе народной педагогики. 
 

Andriy Panchuk, Ilona Panchuk, Serhiy Prokazyuk. Psychological-pedagogical basis of forming stu-
dents 'ready for realization of children's physical education 

One of the important tasks that the state and society put before high school is the training of qualified person-
nel who are able to work creatively and productively in all fields of education. 

It should be noted that in the planning of physical education, there are two areas: pedagogical and technical. 
Pedagogical includes – selection and layout of the content of the object of physical culture and on its basis the 
construction of children's activities in various forms of physical education (classes, physical and health events and 
in everyday life). Technical – preparation of physical training equipment, sports equipment for realization of the 
purpose and tasks of physical education of children. 
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Андрій ПАНЧУК, Ілона ПАНЧУК, Сергій ПРОКАЗЮК · Психолого-педагогічні основи  формування готовності студентів до здійснення фізичного виховання дітей на засадах народної педагогіки  
Therefore, the quality of specialist training should be the most important indicator of future teachers' readi-

ness for professional activity. Since the preparation of specialists for the physical education of children is a neces-
sary component of future professional activity, it is important for our study to define the concept of “readiness for 
pedagogical activity”. It is noted that the term "readiness" originated in experimental psychology, later was trans-
ferred to psychological and pedagogical studies. If the psychological aspect of the problem is aimed at identifying 
the nature of relationships, the relationship between the level of readiness and performance, then the pedagogi-
cal – examines the factors, conditions, didactic and educational tools that control the formation, formation and 
development of readiness. 

Students' readiness to use in the pedagogical activity of folk traditions of physical education, as a complete 
personal education, combines an optimal system of knowledge, skills, skills and professional qualities. Therefore, 
in the structure of professional readiness it is possible to distinguish professional content, motivation and activity 
components, the formation of which will ensure the effective work of a specialist in physical education in the con-
ditions of a preschool educational institution. The enrichment of each component by folk traditions will contribute 
to the adequate requirements of the teacher's modernity in the context of the implementation of the tasks of the 
national physical education system. 

Keywords :  vocational training, formation of students' readiness, physical education of children on the basis 
of folk pedagogy. 
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Культура виступає механізмом передачі уза-гальненого соціального досвіду в чуттєвій формі від минулих поколінь наступним. У цих умовах хоровий спів є транслятором багатовікового дос-віду співацького мистецтва. Наукове осмислення виконавської інтерпре-тації є одним з пріоритетних напрямків сучасного музикознавства. Поява ряду робіт вітчизняних і зарубіжних вчених [3], що охоплюють різні аспек-ти проблеми (зокрема, культурологічний, методо-логічний, соціально-культурний, філософсько-естетичний), свідчить про становлення загальної теорії виконавської інтерпретації, з розгалуже-ною системою понять і сформованим термінологі-чним апаратом. Теоретичне осмислення явища саме диригентсько-хорової інтерпретації, яка є специфічним різновидом загальної музичної інте-рпретації, відбувається з помітним відставанням. Треба зауважити, що останнім часом має місце поступове узгодження практичного досвіду по окремих позиціях теорії виконавської інтерпрета-ції, про що свідчить ряд наукових і методичних робіт диригентів, зокрема, Г.Ержемського [4], Р.Кофман [7], Г.Макаренко [8], В.Рожко [9] та ін-ших. Однак, в цих дослідженнях розглянуто спе-цифіку диригентської творчості в області інстру-ментального мистецтва. Специфіка ж диригентсь-кої інтерпретації в умовах хорового виконавства ще не отримала належного теоретичного узагаль-нення. Метою статті є узгодження положень тео-рії загальної музичної інтерпретації зі специфі-кою мистецтва хорового співу, а також розробка методики аналізу індивідуального виконавського стилю диригента-хормейстера. При виконанні хорових творів, які відносять-ся до тієї чи іншої культурно-історичної епохи, можна в якості однієї з провідних ознак виділити 

функціональність, яка багато в чому визначатиме ті підходи, які треба вибирати при інтерпретації. Саме функціональність визначає організацію структури твору, його форму, певні часові орієн-тири та звуковісотність. Е.Герцман визначає фун-кціональність, що присутня в творах, які відно-сяться до різних часів, як систему взаємодії еле-ментів, що становлять єдине ціле. «Поза функціо-нальності немислима звукова організація як твір мистецтва ... до якої би епохи музичного розвитку не відносилися ті чи інші стилі, ті чи інші напрям-ки або навіть цілі художні цивілізації, – будь-яка музична організація завжди використовує функ-ціонально спаяний матеріал. Звичайно, функціо-нальність, укладає в одну систему типи зв'язків елементів, ніколи не залишається статичною. Во-на змінюється, і всі історичні види функціональ-ності індивідуальні» [2, 3]. Отже завданням сучас-них виконавців є розгляд функціональності тво-рів, які відносяться до різних епох.  Існує ряд досить протилежних уявлень про те, чи потрібна свобода інтерпретації творів, або головним є відтворення композиторського заду-му. «Проблема інтерпретації музичного твору є однією з ключових в музичному виконавстві, вона стосується об'єктивно-суб'єктивних аспектів сту-пеня виявлення авторського композиторського задуму і ступеня свободи виконавської творчості. Частина педагогів і музикантів-виконавців напо-лягають на тому, що виконання твору має повніс-тю відповідати задуму митця, інші дотримуються думки про свободу виконавської інтерпретації, зумовленої специфікою музичного мистецтва» [1, 101-102]. На нашу думку, виконання хорових тво-рів є завданням, яке вимагає балансу між вірною подачею нотного тексту і важливою роллю твор-чого і дослідницького підходу для того, щоб вірно 
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Стаття присвячена проблемі інтерпретації хорових творів, як пріоритетного напрямку сучасного 
музикознавства. Розглядається теоретичне осмислення явища саме диригентсько-хорової інтерпрета-
ції, яка є специфічним різновидом загальної музичної інтерпретації, відбувається з помітним відста-
ванням. Окреслюється процес інтерпретації хорового твору, що вимагає проходження таких етапів, як: 
виникнення художнього задуму, його формування, реалізація, перевірка і оцінка. Окремі положення за-
гальної теорії музичної інтерпретації мають важливе значення для розуміння специфіки диригентської 
інтерпретації, а також для встановлення критеріїв індивідуального стилю диригента.  
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відтворити авторський задум. Процес інтерпрета-ції хорового твору вимагає проходження наступ-них етапів: виникнення художнього задуму, його формування, реалізація, перевірка і оцінка. Пер-ший етап пов'язаний з тим, що згідно з наявним задумом здійснюється пошук тих ключових моме-нтів, які б допомогли відтворити стиль епохи, стиль конкретного композитора, безпосереднє ідею твору. Необхідним компонентом стає скла-дання плану можливостей втілення обраних обра-зів, тобто можна говорити, що основи для інтерп-ретаційної версії закладаються вже на цьому ета-пі. Важливим є етап, пов'язаний з розумінням ху-дожнього контексту, глибинних принципів, пред-ставлених у творі, наприклад розуміння сутності символіки, присутньої в ньому. Причому не варто применшувати значення саме такого аналізу, адже він може сприяти досить кардинальному переосмисленню твору. Л.Гаврілова зазначає: «Наступний етап інтерпретації – формування ху-дожнього задуму – пов'язаний переважно з інте-лектуальною діяльністю виконавця, оскільки на цьому етапі відбувається музикознавче осмислен-ня музичного твору, набуття знань про епоху створення музики (суспільно-історичні та естети-чні передумови), стилістичні особливості основні ідеї, характер, образний зміст, принципи формоу-творення та ін., активна діяльність творчої уяви (образні асоціації, аналогії, бращеніе до інших ви-дів мистецтва)» [1, 103]. На етапі реалізації заду-му відбувається репетиційний процес, в ході яко-го здійснюється вивчення музичного матеріалу, його відпрацювання, опрацювання деталей, що згодом призводить до концертного виступу, після якого необхідно проаналізувати його позитивні та негативні аспекти. Окремі положення загальної теорії музичної інтерпретації мають важливе значення для розу-міння специфіки диригентської інтерпретації, а також для встановлення критеріїв індивідуально-го стилю диригента. Чотири складові інтерпрета-ції (суб'єкт, об'єкт, процес, результат) мають ко-жен свою специфіку в умовах хорового виконавст-ва. Так, А. Котляревського [6] пропонує кілька ета-пів інтерпретаційного процесу. Це, зокрема: фор-мування первинного уявлення про твір; встанов-лення зовнішнього, внутрішнього і цілісного зміс-ту твору, створення його образу. Характеристика індивідуальних особливостей кожного з етапів є основою для створення моделі індивідуального виконавського стилю того чи іншого диригента.  В осмисленні індивідуального виконавського стилю диригента важливою є розробка поняття виконавської концепції твору, художньої ціліснос-ті твору і засобів створення такої цілісності. На основі мобільних ресурсів музичного тексту, його 

варіативного потенціалу можливе створення ін-терпретаційної версії твору, виконавської концеп-ції. Аналіз роботи диригента з варіативним потен-ціалом музичного твору (динамікою, темпом, ар-тикуляцією, фразування, агогіки, образною сфе-рою) є важливою складовою індивідуального ви-конавського стилю диригента. Безперечно, індивідуальний виконавський стиль диригента слід розглядати як специфічний прояв індивідуального виконавського стилю му-зиканта, дослідження якого становить вагому частку загальної теорії музичної інтерпретації. Тому ряд положень теорії, зокрема, класичного і романтичного виконавського архетипу, з техніч-ної, художньої та інтелектуальної складових ви-конавського стилю і т.п. – цілком справедливими по відношенню до виконавського стилю дириген-та-хормейстера. Суб'єктом диригентської інтерпретації у хо-ровому виконавстві виступає, з одного боку, ди-ригент, а з іншого – хоровий колектив. Тому су-б'єкт інтерпретації буде комплексним. Індивідуальність диригента-хормейстера ви-являється в його творчому методі і індивідуаль-ному виконавському стилі. Творчий метод диригента – це сукупність світоглядних, розумових, психологічних, профе-сійних особливостей та особистісних якостей, які визначають його підхід до творчості, в тому числі стиль спілкування з колективом, індивідуальний виконавський стиль, репертуарні пріоритети то-що. Складові творчого методу утворюють певну ієрархію, в якій розрізняються фундаментальні і похідні елементи. До фундаментальних складових належать світогляд, художнє мислення, психоло-гічні, фізичні, психічні особливості, професійні та особистісні якості диригента. Від фундаменталь-них елементів залежать похідні – стиль спілку-вання з колективом і репертуарні пріоритети. Критерії відбору тих чи інших творів до репертуа-ру музиканта-виконавця завжди пов'язані з його світоглядом, художнім смаком. Це ще більшою мірою стосується диригента-хормейстера, оскіль-ки мова йде про хорові твори, де є вербальний текст, конкретизує зміст таких творів. Незважаючи на унікальність індивідуального виконавського стилю кожного хорового дириген-та, можна встановити три основних типи вико-навських стилів – раціоналістичний, емоційний і синтетичний. Раціоналістичний ти характеризу-ється об'єктивізму, точним розрахунком інтерп-ретації, логікою виконавської задуму, вмінням будувати з деталей монолітні конструкції. Для емоційного типу властиво домінування емоційно-го початку, артистична свобода, заснована на су-б'єктивному відчутті, інтуїції, імпульсивності, 
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стихійності. Синтетичний тип характеризується глибиною, проникливістю виконання, емоційністю без стихійності, аргументованим, логічним суб'єк-тивізмом, продуманої імпровізацією і т.д. [5, 91]. Як зазначалося, в рівній мірі з диригентом-хормейстером інтерпретуючи суб'єктом в хорово-му виконавстві виступає хоровий колектив. В умовах відносної стабільності виконавського складу, статусу хорового колективу, наявності традицій, існують і підтримуються в колективі і т.д., можна говорити про виконавський стиль, притаманний даному хору. Отже, можна виділити наступні фактори, що впливають на виконавсь-кий стиль хору: 1) об'єктивні характеристики хо-рового колективу: а) склад хору (кількість і якість співаків, їх вік, професійний статус, навички співу в хорі, особиста зацікавленість, відданість справі і т.д .) б) статус колективу – державний, самодіяль-ний, приватний т.д. (Від статусу залежать умови роботи в колективі, стабільність і масштаби фі-нансування, репетиційна база, наявність або від-сутність державної або меценатської підтримки, кількість замовлень, інтенсивність концертної діяльності, публічність і т.п.); 2) репертуарна спрямованість колективу (традиції) – показник його художньо-естетичної позиції; 3) сукупний вплив індивідуальних виконавських стилів дири-гентів-хормейстерів, які працювали з колективом. Звідси, колективним виконавчим стилем можна вважати синтетичний вид традиції (виконавської, репертуарної, звуковий), що склалася історично і має чітко визначену національну приналежність. У ній – багатоскладовий інтерпретаційний «макет» певного кола творів, визначених репер-туарної спрямованості колективу, спирається на особливий вид, деякий звуковий ідеал, що функ-ціонує в колективному виконанні на основі взає-модії таких елементів хорової звучності, як лад, ансамбль, манера звуковидобування, динаміка, тембр хору і тому подібне.  У свою чергу, діє зворотний зв'язок – хоровий колектив з багатими традиціями стає свого роду художнім середовищем, виховує не тільки артис-тів хору, а й диригента. Специфічним для хорового мистецтва є наяв-ність в більшості творів двох текстів – музичного і 

літературного. Об'єктом диригентської інтерпре-тації слід вважати синтетичний текст музичного твору, отримує назву авторський (первинний) текст хорового твору. У структурі тексту хорового твору розрізняються стабільні (інваріантні) і мо-більні (варіативні) компоненти. До перших можна віднести, по аналогії з текстом інструментального твору, звуковісотність, метроритм і структуру. Специфічним компонентом хорового твору, також належить до стабільних, є вербальний текст. До варіативних компонентів хорового твору нале-жать динаміка, агогика, темп, артикуляція, про-грама твори, авторські вербальні позначення, а також група специфічних хорових засобів (дикція, лад, частковий і загальний ансамбль і т.д.). Аналі-зуючи варіативний потенціал хорового твору, необхідно, таким чином, враховувати наявність літературного тексту – як і будь-яка інша програ-ма музичного твору – конкретизує і звужує його зміст. Специфіка процесу диригентської інтерпре-тації у хоровому виконавстві. Полягає у станов-ленні художньої концепції твору, а також у трак-туванні хору, його виражальних можливостей. У структурі процесу диригентської інтерпретації виділяються три стадії – аналізуюча, репетиційна і виконавська. Результатом роботи диригента-інтерпре-татора слід вважати виконавчий (вторинний) текст хорового твору, що існує в уявній (само-стійна стадія), реальній (репетиційна стадія) і завершеній (концерт) формах. Чотири компонента диригентської інтерпре-тації не існують окремо, проте тісно взаємодіють. Тому, розглядаючи будь-який з них, необхідно враховувати інші. Більш того, окремі складові ди-ригентської інтерпретації виявляють себе за до-помогою інших складових.  Подання про індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейстера складається з ана-лізу самостійної, репетиційної та концертної ста-дій процесу диригентської інтерпретації. Запропонована методика систематизує дослі-дні дії по вивченню методів інтерпретації хорово-го твору.  
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Ирина Парфентьева. Формирование компетенций интерпретации хоровых произведений в 

будущих учителей музыкального искусства 
Статья посвящена проблеме интерпретации хоровых произведений, как приоритетного направле-

ния современного музыковедения. Рассматривается теоретическое осмысление явления именно дири-
жерско-хоровой интерпретации, которая является специфической разновидностью общей музыкаль-
ной интерпретации, происходит с заметным отставанием. Определяется как процесс интерпретации 
хорового произведения, требует прохождения таких этапов, как: возникновение художественного за-
мысла, его формирование, реализация, проверка и оценка. Отдельные положения общей теории музы-
кальной интерпретации имеют важное значение для понимания специфики дирижерской интерпрета-
ции, а также для установления критериев индивидуального стиля дирижера. 

Ключевые  слова :  интерпретация, авторский замысел, индивидуальный стиль дирижера-
хормейстера. 

 
Iryna Parfentieva. The formation of competencies in the interpretation of choral works in future 

teachers of musical art 
The article is devoted to the problem of interpretation of choral works as a priority direction of modern musi-

cology. The theoretical comprehension of the phenomenon of conductor-choral interpretation, which is a specific 
kind of general musical interpretation, is considered, with a considerable lag. The specificity of the conductor's 
interpretation in the conditions of choral performance has not yet received the proper theoretical generalization. 
The purpose of the article is to harmonize the provisions of the theory of general musical interpretation with the 
specifics of the art of choral singing, as well as to develop a method of analysis of the individual performing style 
of conductor-choirmaster. 

When performing choral works related to a particular cultural and historical era, it is possible to distinguish 
as one of the leading features functionality that will largely determine the approaches to be chosen when inter-
preting. Functionality itself determines the organization of the structure of a work, its shape, certain time frames 
and sound quality. 

The process of interpretation of a choral work, which requires the passage of such stages as the emergence of 
an artistic concept, its formation, realization, verification and evaluation, is outlined. Certain provisions of the 
general theory of musical interpretation are important for understanding the specifics of the conductor's inter-
pretation and for establishing the criteria for the individual style of the conductor. In our opinion, performing 
choral works is a task that requires a balance between the correct presentation of musical text and the important 
role of the creative and research approach in order to reproduce the author's idea correctly. The process of inter-
preting a choral work requires the following stages: the emergence of an artistic concept, its formation, imple-
mentation, verification and evaluation. Specificity of the process of conductor interpretation in choral perform-
ance. It consists in the formation of the artistic concept of the work, as well as in the interpretation of the choir, its 
expressive capabilities. There are three stages in the structure of the conductor interpretation process – analyz-
ing, rehearsing and performing. 

The result of the work of the conductor-interpreter should be considered the executive (secondary) text of the 
choral work that exists in the imaginary (independent stage), real (rehearsal stage) and completed (concert) forms. 

The four components of conductor interpretation do not exist separately, but interact closely. Therefore, 
when considering any of them, it is necessary to consider others. Moreover, the individual components of a con-
ductor's interpretation find themselves using other components. 

The idea of the individual performance style of the conductor-choirmaster consists of the analysis of the inde-
pendent, rehearsal and concert stages of the process of conductor interpretation. 

The proposed technique systematizes experimental actions to study methods of interpretation of a choral 
work. 

Keywords : interpretation, author's plan, individual style of conductor-choirmaster. 
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Постановка проблеми. Процес формування та становлення людини як особистості є досить складним і довготривалим. Він обумовлений, на-самперед, постійною взаємодією індивіда з навко-лишнім середовищем, що у певній мірі підпоряд-ковується вимогам, правилам та нормам соціуму. У процесі розвитку особистості важливе місце займає період навчання у закладі вищої освіти. Протягом даного періоду молода людини оста-точно має визначитися із власним стилем пове-дінки, способом життя, цілями, прагненнями та планами на майбутнє. Вступ до закладу вищої освіти для особистос-ті є складним і неоднозначним періодом життя. В цей час людина стикається з низкою проблем, які їй доводиться вирішувати самостійно. Навчання в освітньому закладі повністю змінює життєдіяль-ність особистості та її оточення. Багато студентів обмежені у спілкуванні з батьками та рідними, позбавлені щоденної батьківської підтримки та турботи. Нерідко також студентам без сторонньої допомоги доводиться вирішувати побутові пи-тання, такі як проживання у гуртожитку, харчу-вання, фінансове становище тощо. Водночас, здо-буття освіти супроводжується різними видами навантаження: інтелектуальними, фізичними, розумовими, інформаційними тощо. Все це поро-джує складності та веде до руйнування уже сфор-мованих стереотипів поведінки і нерідко негатив-но впливає на самопочуття молодої людини [15]. Окреслені аспекти життєдіяльності студент-ської молоді мають суттєве значення при форму-ванні здорового стилю життя студентів вищої школи. Саме у цей період відбувається сприйнят-тя особистістю певних норм та зразків поведінки, 

накопичення відповідних знань та вмінь, визна-чення ціннісних орієнтацій, становлення інте-ресів та уявлень. Тому в такій ситуації визначаль-ним критерієм стає доцільна організація життєді-яльності, яка буде враховувати усі особливості формування здорового стилю життя студентів і сприятиме успішній самореалізації особистості. Зважаючи на вищесказане, можна стверджувати, що визначення особливостей формування здоро-вого стилю життя студентів вищої школи є акту-альною темою дослідження, яка має як важливе теоретичне значення, так і практичне спряму-вання.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд наукової літератури засвідчив зростаючий інтерес науковців до формування здорового спо-собу життя студентів у широкому соціокультур-ному аспекті вузівської освіти. Основні підходи до зазначеної проблеми розглянуто у роботах К. Габ-рієлян, С. Гвоздій, Ю. Григор’євої, І. Іванової, А. Козикіна, Т. Маляренко, Р. Узянбаєва, Л. Пахо-мова, Л. Поліщука, А. Щедриної та ін. Зокрема, вплив способу життя на формування здорової особистості висвітлено у працях В. Бондаренко, М. Віленського, Ю. Лисицина, Є. Гончарука та ін. Соціальний аспект життєдіяльності студентів ви-світлено у роботах О. Балакірєвої, Ю. Саєнко, В. Мягких та ін. Роль фізичного виховання у фор-муванні здорового способу життя досліджували: В. Ареф’єв, Г. Артюшенко, Г. Власюк, Л. Волков, Г. Грибан, М. Герцик, Л. Глухов, В. Гурман, В. Дро-бинський, С. Закопайло, Т. Шепеленко та ін. Негативний і позитивний вплив інформацій-ного простору на психофізіологічний розвиток сучасної молоді розглянуто у працях О. Грибнюк. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ  
СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Стаття присвячена особливостям формування здорового стилю життя студентів вищої школи.. 
Особлива увага приділена висвітленню вікових особливостей, соціальним характеристикам та психофі-
зіологічним властивостям студентської молоді. У дослідженні розглянуто основні складові здорового 
стилю життя, а також їх вплив на формування здорової особистості.  

Здоровий стиль життя розглядається як явище, що здатне об’єднати певну групу людей за принци-
пом здоров’язбереження і надає їм конкретних відмінностей. Робиться висновок, що особливість форму-
вання здорового стилю життя студентів вищої школи полягає у специфічності організації життєдія-
льності, які будуть відповідати віковим, соціальним та психофізіологічним відмінностям зазначеної 
групи населення. 

Ключові  слова :  студенти, здоровий стиль життя, життєдіяльність, здоров’я, особливості фор-
мування. 
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Проблеми збереження психічного та психологіч-ного здоров’я студентів в умовах інтенсифікації навчання та інформаційних перенавантажень окреслено у роботах О. Дехтярьової, О. Пальчик, Ю. Дехтярьової, Л. Добровольської, О. Фурсової, В. Лутфулліна, В. Іноземцева і С. Пилипенко та ін. 
Постановка завдання. Метою даної роботи є висвітлення та обґрунтування особливостей фор-мування здорового стилю життя студентів вищої школи.  
Виклад основного матеріалу. Аналіз науко-вих досліджень відобразив зростаючу тенденцію до зниження рівня здоров’я студентської в Украї-ні[13]. а також засвідчив поширення серед молоді наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління [12] На цьому тлі питання здоров’язбереження, як профілактичного засобу у збереженні та віднов-ленні здоров’я, є актуальними і вимагають форму-вання у підростаючого покоління усвідомленої цінності здоров’я та здорового стилю життя. Особливе значення дане твердження має для сту-дентської молоді, яка є майбутньою елітою украї-нської нації. Студентська молодь належить до суспільно-диференційованої соціально-демографічної спіль-ноти, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, пізнавальні та культурно-освітні властивості. Дана група населення характеризу-ється біосоціальним дозрівання, в процесі якого здійснюється самовираз її внутрішніх сутнісних сил і соціальних якостей[3]. Особливість студентської молоді проявляєть-ся у ряді відмінностей, які суттєво відрізняють її від інших верств населення. Вивчення наукової літератури дозволяє окреслити характеристики, які найбільш притаманні зазначеній спільноті. Серед них можна виокремити такі, як: вікові, пси-хічні, фізіологічні, духовні особливості, раціональ-не співвіднесення різного виду діяльностей, орга-нізація відпочинку, своєрідність оточення, спосіб життя. На момент вступу до закладу вищої освіти, кожна особистість має свій соціально-побутовий досвід і свій індивідуальний шлях розвитку, в процесі якого вона вже набула різні типологічні особливості вищої нервової діяльності. Даний період життя науковці характеризують як сенси-тивний, тобто найсприятливішим для завершен-ня формування психофізичних і особистісних яко-стей. Вже з перших курсів навчання у закладах вищої освіти у студентів спостерігається здат-ність до критичного мислення, максималізму та категоричності оцінок. На цей період припадає також оптимальний розвиток інтелектуальних функцій, уваги, пам’яті та розумової діяльності[11].  

Крім того, студентський вік характеризується найбільш активним розвитком моральних і есте-тичних почуттів, оволодінням усім різноманіттям соціальних ролей дорослої людини, отриманням права вибору, набуття певної юридичної та еко-номічної відповідальності, можливості включен-ня в усі види соціал//ьної активності (аж до  державного рівня), здобуттям вищої освіти  та /опануванням професією [11].  Духовний світ студентства знаходиться в процесі безперервного становлення і формуван-ня. Насамперед це пов’язано з лабільністю психі-ки студента, з яскраво вираженими орієнтаціями на цінності мікрогрупи, а також з відсутністю пси-хічної стійкості. Молодій людині, в силу незавер-шеності процесу професійної спеціалізації і неви-значеності внутрішніх критеріїв ставлення до зовнішнього світу, притаманна нестійкість, гнуч-кість, рухливість, багатоваріантність, непередба-чуваність у своїх відносинах до навколишньої дій-сності. Молода людина може переживати одноча-сно декілька варіантів взаємодії з оточуючим се-редовищем, при цьому кожен «варіант» або «етап» відносин буде рівноцінним у порівнянні з іншими. Ця багаторівневість сприйняття світу вказує на пошуковий характер молоді, її відмін-ність від інших вікових груп, які характеризують-ся стабільними формами предметного відношен-ня до світу [9]. Зазначені відмінності свідчать про те, що ор-ганізація життєдіяльності буде значно відрізни-тися від способу життя інших соціальних груп. І це означає, що у контексті даного дослідження, більш правомірно буди вести мову саме про здо-ровий стиль життя, ніж про здоровий спосіб жит-тя. На думку О. Єжової, при формуванні, збережен-ні, зміцненні й відновленні здоров’я дітей та під-літків у межах освітнього процесу більш доцільні-ше використовувати саме поняття «здоровий стиль життя». Здоровий стиль життя авторка ви-значає як індивідуальні особливості поведінки особистості у повсякденному житті, які характе-ризують її активність та спрямованість на форму-вання, збереження, зміцнення та відновлення власного здоров’я та здоров’я інших людей [4], що є особливо важливим для студентського віку.  Важливе місце при визначенні особливостей формування здорового стилю життя має виокре-млення основних аспектів життєдіяльності студе-нтів, які будуть найбільш показовими для даного дослідження.  Особливе значення при формування здорового стилю життя студентів мають фізичні навантажен-ня. Саме в цей час відбувається фізичне вдоскона-лення студентської молоді, яке характеризується найвищим рівнем розвитку таких показників  
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соматичного здоров'я, як м'язова сила, швидкість реакції, моторна спритність, тощо[14].  Рухова активності, на думку багатьох науков-ців, має величезний вплив на весь організм. Вона стимулює інтелектуальну діяльність, підвищує продуктивність розумової праці і добре впливає на психічну й емоційну діяльність особистості. Для підтримки фізичних сил організму людини необхідно використовувати нескладні форми фі-зичної культури, а саме: гімнастичні вправи, про-гулянки, біг, плавання, а також різні види рухової активності [8].  Формування здорового стилю життя студен-тів є необхідною умовою для соціального станов-лення молодої людини в сучасному суспільстві, що виступає важливим засобом її всебічного розвит-ку. Здатність соціалізуватися у новому життєвому просторі передбачає не тільки успішну адаптацію до середовища закладу вищої освіти, а й можли-вість здійснювати активну життєдіяльність студе-нта на основі її раціональної організації. Згідно концепції М. Вебера [2] щодо розподі-лу суспільства на групи відповідно їх стилю жит-тя, здоровий стиль теж має здатність об’єднувати людей в окрему групу, у межах якої індивіди вияв-ляють зацікавленість у збереженні й зміцненні здоров’я і тим самим відрізняються певними від-мінностями, які відокремлюють їх від інших. Осо-бливе значення даний факт має для студентської молоді. Молоді люди, які об’єднанні у конкретну спільноту і ведуть здоровий спосіб життя, мають більш престижний статус серед своїх однокурсни-ків і відрізняється гарною фізичною формою, по-зитивним настроєм, енергійністю, бадьорістю та життєрадісністю.  Сучасні дослідження свідчать, що у суспільст-ві спостерігається тенденція до появи нових сти-лів життя, яку пов’язують з розвитком консьюме-різації, гедонізації, інформатизації, віртуалізації, зі зростанням приватності й публічності життя, просторовою та професійною мобільністю [10]. В суспільстві відбувається нав'язування певного стилю життя, який є популярним і модним. У та-ких умовах найбільш вразливою частиною насе-лення є молодь, яка відразу потрапляє у групу ризику. У зв’язку із цим, можливість студентської молоді самостійно обирати форму життєвої пове-дінки, яка б відповідала її внутрішньому світу (світогляд, ціннісно-нормативна сфера, установки та ін.) вкрай обмежена. Проте, за словами Л. Іоні-на, «стиль присутній виключно там, де є ви-бір» [5]. Відповідно, стиль життя – це типовий вибір в рамках можливого, який повинен бути зроблений свідомо. В іншому разі це буде не стиль, а тимчасово нав’язаний тип поведінки зов-ні. Таким чином, фактично ми говоримо про здо-

ровий стиль життя як про особистісний «запит на здоров’я», який передбачає високий рівень свідо-мості та відповідальності, а також постійний що-денний вибір і боротьбу із двома базовими невро-тичними одержимостями людства – лінню та страхом [7].  Особливе значення у контексті даного дослі-дження представляє організація дозвілевих прак-тик студентської молоді. Так О. Бойко підкреслює, що дозвілля молоді з точки зору культури його організації та проведення, охоплює багато сторін цього явища – як особистісні, так і суспільні. До цих відмінностей можна віднести: склад розуму, характер, організованість, потреби та інтереси, вміння, смаки, життєві цілі, бажання – все це скла-дає особистісний, індивідуально суб’єктивний аспект культури дозвілля [1].  Добре організоване дозвілля має велике зна-чення у формуванні здорового стилю життя сту-дентської молоді. Від того як молодь проводить вільний час залежить її фізичне і духовне зростан-ня. Позитивні враження, спілкування з друзями, родиною, активність, відвідування музеїв, театрів допомагає відкрити для себе щось нове і цікаве – все це наповнює і заряджає енергією, незабутніми емоціями, що надихатиме на подальше творення свого життя. І навпаки, час об'єктивно спрямова-ний на психологічне і моральне самознищення – примітивізм міжособистісних відносин, чвари, пияцтво – знищую людину як особистість та по-роджує злість, ненависть, заздріть. Отже, дозвіл-ля, можна вважати, складовою здорового стилю життя, що полягає у раціональній організації від-починку, яка приносить користь особистості і сприяє зміцненню її здоров’я.  Як відзначалося, найважливішим періодом життя кожної людини є навчання у закладі вищої освіти. Науковці по-різному характеризують особ-ливості студентського життя, але сходяться в го-ловному: навчально-професійна діяльність, орієн-тована на отримання професії, є провідною у да-ний період. В цей час студенту доводиться освою-вати багато видів діяльності для оволодіння сво-єю майбутньою професією. На цьому етапі розви-тку студента характерною рисою є актуалізація усвідомлених мотивів поведінки, підвищення ін-тересу до морально-етичних проблем, умов влас-ного життя. У цей період також відбувається фор-мування узагальненої картини світу і «образу Я» як джерела реалізації життєдіяльності, що є осно-вою для формування індивідуального стилю ді-яльності особистості [6]. Навчальна діяльність поглинає значну части-ну часу життєдіяльності студента, вона відрізня-ється динамічними формами організації навчаль-ного процесу, з акцентом на самостійній праці 

Тетяна ПАРФІНЕНКО Особливості формування здорового стилю життя студентів вищої школи 



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

студентів, зміщенні акценту на самоконтролі і самоорганізації. Навчальна діяльність студентів завжди інноваційна, спрямована на освоєння но-вого для них досвіду, тому є виключно важкою для них.  Окреслені характеристики суттєво змінюють уявлення про навчальну діяльність у студентів першокурсників, що призводять до перебудови усієї життєдіяльності. Відповідно до цього, розпо-діл бюджету часу зміщується у бік навчальної дія-льності. Більша частина часу відводиться на ауди-торні та позааудиторні види роботи і складає приблизно від 10 до 12 годин на день. Тривалість сну у студентів під час навчального року в серед-ньому становить 6 годин (при фізіологічному нормативі 8 годин). Переважна частина студентів (близько 70%) засинає близько 24 години і пізні-ше. Витрати часу на побутові потреби визнача-ються у студентів в середньому дві години на до-бу. Перебування на свіжому повітрі в загальній структурі бюджету часу студентів становить в середньому 1 годину і менше (при фізіологічній нормі, яка формує раціональну організацію жит-тєдіяльності, не менше 2 годин). 
Висновки та перспективи дослідження. Підсумовуючі вищевикладений матеріал, можна 

відзначити нераціональну організацію життєдія-льності студентів, яка проявляється в неузгодже-ності видів життєдіяльності в структурі бюджету часу (неправильна організація навчального про-цесу, що призводить до порушення режиму дня, праці та відпочинку). Такі порушення негативно відбиваються на психічному і фізичному стані студентів, їхньому здоров'ї. Для здійснення раціо-нальної організації життєдіяльності студентів, їх успішного навчання, зняття нервово-емоційних перевантажень, адекватної адаптації до нових умов життєдіяльності, а також збереження здо-ров'я необхідне раціональне співвідношення усіх видів діяльності, що можливо за рахунок форму-вання здорового стилю життя студентів вищої школи. Отже, особливість формування здорового стилю життя студентів вищої школи полягає у специфічності індивідуальних властивостей мо-лоді і у ефективному розподілі часу між різними видів діяльності, що сприятиме успішній самореа-лізації молоді та збереженню і зміцненню її здо-ров’я.  Подальші дослідження мають практичну цін-ність з метою розроблення методики формування здорового стилю життя студентської молоді.. 
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Татьяна Парфиненко. Особенности формирования здорового стиля жизни студентов высшей 

школы 
Статья посвящена особенностям формирования здорового стиля жизни студентов высшей школы. 

Особое внимание уделено освещению возрастных особенностей, социальным характеристикам и психо-
физиологическим свойствам студенческой молодежи. В исследовании рассмотрены основные состав-
ляющие здорового стиля жизни, а также их влияние на формирование здоровой личности. 

Здоровый стиль жизни рассматривается как явление, способное объединить определенную группу 
людей по принципу здоровьесбережения и придает им конкретных различий. Делается вывод, что осо-
бенность формирования здорового стиля жизни студентов высшей школы заключается в специфично-
сти организации жизнедеятельности, которые будут соответствовать возрастным, социальным и 
психофизиологическим различиям указанной группы населения. 

Ключевые  слова :  студенты, здоровый образ жизни, жизнедеятельность, здоровье, особенности 
формирования. 

 
Tetiana Parfinenko. Specifics of forming a healthy life style of high school students 
The article is devoted to the specifics of forming a healthy lifestyle of high school students. The paper outlines 

the main factors that negatively influence the formation of students' healthy lifestyles. Particular attention is paid 
to the coverage of age and social characteristics and psychophysiological properties of young students. The study 
considers the main components of a healthy lifestyle, as well as their influence on the formation of a healthy per-
sonality. Important aspects of shaping a healthy lifestyle for high school students were attributed to the rational 
correlation of various activities, including studying process, and the sound organization of leisure practices and 
their benefits for the health of the individual. 

Healthy lifestyles are seen as a phenomenon that can bring together a certain group of people on the princi-
ple of health and make a certain distinction. In forming a healthy life style, one can highlight the importance of 
developing the creative potential of young students that allows the individual to creatively correlate all spheres of 
life and make their own life. According to the publication, raising the need for agile activity and involving students 
in active physical education and sports are among the key directions of forming a healthy lifestyle of students.  

The paper describes the tendency for new lifestyles to be associated with the progressive development of soci-
ety. This fact leads to the imposition of certain behaviors on young people, which cannot always be called healthy. 
In this case, it is important to make an informed lifestyle choice that will fit the inner world of the individual. 

The paper argues that the irrational organization of student life, which manifests itself in the mismatch of 
different types of life activities can lead to disruption of the day regime and negatively affect the mental and 
physical health of students. For the rational organization of students' life activities, namely successful academic 
performance, relevingl nervous and emotional tension, adequate adaptation to new conditions of life, and preser-
vation of health, a appropriate ratio of all kinds of activities is necessary, which is possible through forming a 
healthy lifestyle of high school students. 

It is concluded that the specifics of forming a healthy life style of high school students lies in the specificity of 
life organization, which will correspond to the age, social and psychophysiological differences of the specified 
populationgroup. 

Keywords :  students, healthy lifestyles, life, health, specifics of formation. 
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ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ  
ЛЕКСИКО-НАРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 
Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів-гуманітаріїв в умовах нових підходів 

до навчання з урахуванням ідей нової української школи й державних законодавчих актів. Автор з’ясовує 
сутність текстоцентричного підходу у викладанні гуманітарних дисциплін, зокрема української мови і 
літератури. Саме вони забезпечують формування лексико-народознавчої компетентності сучасного 
вчителя. У статті розкрито роль і місце текстоцентричного підходу, що спирається на поняття, по-
в’язані з фаховою компетентністю майбутніх учителів-гуманітаріїв. Лексико-народознавча компетен-
тність трактується як основа професійного становлення спеціаліста, умова розвитку його духовних і 
моральних якостей. Підґрунтям для її формування в студента як мовної особистості є лінгвістика те-
ксту, текст, його особливості, текстотворення, місце народознавчої лексики у прецедентних текстах і 
застосування лінгвістичного аналізу. 

Ключові  слова :  лінгвокультурологія, лінгвістика тексту, текстоцентризм, мовна особистість, 
текстотворення, без еквівалентна народознавча лексика, лінгвістичний аналіз тексту, лексико-
народознавча компетентність. 

Кожна мовна особистість наділена комуніка-тивними соціальними психологічними ролями, сукупність яких визначає професійні якості люди-ни, варіанти мовної поведінки, втілені в різнома-нітні висловлювання й дискурси. Таким чином, високий рівень сформованості мовної особистості вчителя пов’язаний із професійною ерудицією, високими духовними й моральними якостями, із гнучкістю комунікативної поведінки, тобто вмін-нями виконувати різні комунікативні ролі, харак-терні для цієї професійної діяльності. Прийнято вважати, що поряд з унікальністю й неповторніс-тю мовлення людини підпорядковане різним за-конам, зокрема граматики, текстотворення, стилі-стики, соціально-мовленнєвої поведінки. Отже, система комунікативної підготовки студентів пе-дагогічних навчальних закладів повинна охоплю-вати, окрім відомостей про жанрові різновиди педагогічного мовлення, інформацію про специ-фіку моделі комунікативної поведінки вчителя в певних навчально-мовленнєвих ситуаціях, компе-тентність, що спирається на знання тексту, його лексико-народознавчу наповнюваність. Проблеми текстоцентризму активно дослі-джуються сучасними вченими-лінгводидактами (Т. Донченко, О. Горошкіна, Л. Кратасюк, Л. Мам-чур, Л. Мацько, В. Мельничайко, А. Нікітіна, С. Омельчук, М. Пентилюк, Г. Шелехова та ін.). Ще в учнів середньої школи формуються знання і вміння сприймати й аналізувати тексти різних жанрів, типів і стилів мовлення; визначати 

їхню лексичну наповнюваність та семантику й соціальну значущість. Ця робота проводиться на-самперед під час засвоєння української мови і лі-тератури, історії, географії та інших предметів.  Отже, у студентів – майбутніх учителів почат-кової і середньої школи – основи лексико-народознавчої компетентності вже є. Навчання у ЗВО сприяє поглибленню знань та вдосконален-ню вмінь сприймати й аналізувати народознавчу лексику і таким чином самовдосконалюватися студентові як професіоналу, високодуховній і мо-ральній особистості, патріотові України.  У пропонованій статті розглядаємо текстоце-нтризм як один із сучасних підходів до навчання в школі й ЗВО, визначаємо його роль у професійно-му й духовному становленні майбутнього педаго-га, з’ясовуємо теоретичні засади й практичну цін-ність та розкриваємо на цій основі формування лексико-народознавчої компетентності майбут-ніх учителів гуманітарного профілю. Найважливішим завданням освіти в Україні на сучасному етапі є залучення молоді до націона-льної культури на основі рідної мови й літерату-ри. Перегляд загальнокультурних і соціолінгвіс-тичних підходів до вивчення української мови як рідної, так і державної зумовлює посилення уваги до фахової підготовки майбутніх учителів-гуманітаріїв. Загальновідомою є думка, що основи професійної майстерності майбутнього вчителя формуються під час вивчення всіх дисциплін ви-шівського курсу, проте провідна роль у системі 
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Марія ПЕНТИЛЮК · Текстоцентричний підхід до формування  лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін  його підготовки належить циклові мовознавчих, літературознавчих, культурологічних, історичних дисциплін. Теоретичною базою текстоцентричного під-ходу є лінгвістика тексту – одна з наймолодших галузей мовознавства. Учені й досі по-різному визначають предмет цієї науки, відсутні чіткі кри-терії відмежування її від суміжних дисциплін. Але кількість досліджень у цій галузі, починаючи з 60-х років минулого століття, невпинно зростає, і не-обхідність виділення лінгвістики тексту, як і ког-нітивної та комунікативної лінгвістики, стає оче-видною. Проблемою тексту займалися лінгвісти й пси-холінгвістик (Л. Булаховський, І. Гальперін, В. Мельничайко, М. Жинкін, О. Леонтьєв, Л. Лосєва, М. Поспєлов, О. Москальська та ін.), уна-слідок чого сформувалася мовознавча наука – лін-гвістика тексту, що досліджує семантичну, синта-ксичну й стилістичну його структури. Це зумовле-но тим, що мова як засіб комунікації реалізується у висловлюванні, яке виражає зміст і форму в діа-лектичній єдності. Усякий мовленнєвий твір – текст (лат. textum – тканина, зв'язок, побудова).  Термін текст позначає кілька мовних явищ: 1) висловлене (чи написане) речення або сукуп-ність речень (відрізок усного чи писемного мов-лення будь-якої довжини аж до цілого літератур-ного твору); 2) усяка сукупність актів мовлення, створених носіями мови; 3) процес розв’язання комунікативних завдань мовними засобами (тема, основна думка, обставини мовлення тощо); 4) об’єднана смисловим зв’язком послідовність одиниць мовлення: висловлювань, абзаців, параг-рафів, розділів та ін. У процесі дослідження тексту визначилися такі основні аспекти: 
– текст як система вищого рангу, основними ознаками якої є цілісність і зв’язність (текст є складна система, об’єднана кому-нікативною цілісністю, смисловою завер-шеністю, логічним, граматичним, семан-тичним зв’язками); 
– типологія текстів (за стилістичною функ-цією, зв’язністю; способами поєднання елементів, що входять до тексту, на основі комунікативної настанови й визначених нею структурно-семантичних особливос-тей тексту); 
– текст утворює цілісна система одиниць, що в сукупності має назву складне синтак-сичне ціле (ССЦ) або надфразна єдність (НФЄ); 
– особливості категорії тексту (інформа-тивність, здатність тексту членуватися, зв’язність (когезія), континуум, автосе-мантичні відрізки тексту, ретроспекція, модальність, інтеграція, завершеність); 

– якісна своєрідність функціювання мовних одиниць тексту (як структурно-семан-тична єдність такт має здатність упливати на мовні одиниці); 
– міжфразні зв’язки та відношення (слово-сполучення, ССЦ, абзац); 
– текст як засіб комунікації. Додамо, що сучасна мовознавча наука актив-но розвивається в напрямі поглибленого вивчен-ня тексту.  Текст – це результат інтеграції всіх мовних засобів, унаслідок чого витворюється нова значу-щість, яка характеризується власними структура-льними, семантичними ознаками. Текст можна визначити як: 1) складне мовне утворення будь-якого обсягу, що містить двоє або більше речень, упорядкованих за граматичними, композиційни-ми, смисловими нормами і правилами; 2) резуль-тат усного чи писемного мовлення, що характери-зується цілеспрямованістю, структурно-змісто-вою організацією та інформативністю. Ідея текстової основи навчання стала однією з пріоритетних засад сучасної лінгводидактики й активно поширюється на методики викладання різних дисциплін у виші, особливо гуманітарного профілю. Реалізують її викладачі курсу «Україн-ська мова (за професійним спрямуванням)», що наявний в усіх ЗВО України. Текстоцентричний підхід до навчання спря-мовано на засвоєння мовних знань, формування вмінь і навичок на основі текстів, усвідомлення структури тексту та функцій мовних одиниць у ньому [8, с.30]. Цей підхід забезпечує засвоєння системних знань про мову, формування вмінь ко-мунікації й самореалізації, опанування національ-них і загальнолюдських духовних цінностей, на-буття культуромовної та комунікативної компе-тентностей. Для застосування текстоцентричного підходу важливо врахувати різні форми й типи тексту. Очевидно, текстом слід уважати обидві фор-ми мовлення – усну і писемну, оскільки вони є результатом мовленнєво-мисленнєвого процесу, реалізованого мовцем у вигляді усного чи писем-ного висловлювання, що мотивується «цілями, обраною темою, задумом та ідеєю і характеризу-ється певною структурою, композиційною, логіч-ною та стилістичною єдністю» [7, с.240].  Майбутній учитель, щоб оволодіти лексико-народознавчою компетентністю, повинен засвої-ти основні параметри тексту й текстотворення. У цьому контексті важливо оволодіти законами текстотворення – тих прагматичних, семантич-них, комунікативних процесів, що використову-ють мовний матеріал, у тому числі лексику наро-дознавчого змісту, для створення тексту. До таких 
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Марія ПЕНТИЛЮК · Текстоцентричний підхід до формування  лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін  законів відносять інкорпорування (включення до свого складу), контамінації (змішування). Закон інкорпорування регулює взаємне прис-тосування слів, форм речень розташованих у текс-ті одне за одним. Контамінація сприяє уникненню лексичних повторів, ліквідації зайвих мовних оди-ниць. Для роботи з текстом у процесі навчання слід ураховувати типологію тестів, зокрема первинні (оригінальні) й вторинні (створені на основі пер-винних – конспекти, реферати). Для нашого дослі-дження особливо важливі прецедентні тексти (як еталони культури, стереотипи, зразки), основними ознаками яких є хрестоматійність, особлива значу-щість як для окремої людини (студента), так і для великої кількості осіб (група, курс студентів). Дос-лідники вважають, що прецедентні тексти – це тексти для конкретної особистості в пізнавально-му й емоційному планах, добре відомі й широкому загалові, часто вживані особистістю в мовленні. Таке трактування поняття прецедентний текст особливо важливе для майбутніх учителів-гуманітаріїв (філологів, істориків, культурологів тощо), оскільки тексти народознавчого змісту з наповненням спеціальною лексикою становлять основу їхньої професійної підготовки. Сюди слід віднести культурознавчі тексти, що відбивають культурні цінності народу, естетичні за змістом, структурою й лексичним наповненням.  Певне значення має креолізований (зміша-ний) текст, у якому можуть бути відображені хара-ктерні місцеві явища чи події культурного й виро-бничого життя земляків, історії краю тощо. Крео-лізовані тексти виникають унаслідок поєднання вербальних і невербальних (іконічних) засобів пе-редачі інформації, що часто трапляються в шкіль-них підручниках, посібниках (фото, репродукції картин, малюнки). В основі формування різних професійних ком-петенцій стоїть завдання формування компетент-ного мовця – людини, яка здатна вільно й доціль-но користуватися мовою (рідною, мовою навчання і спілкування). На думку С. Омельчука, «компе-тентним мовцем є мовна особистість, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно до-цільно користуватися засобами української мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовлен-нєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)» [8, с.13–14]. І далі, «компетентний мо-вець, у нашому витлумаченні, – це особистість, що має високий рівень мовної свідомості, творчого мислення й літературного мовлення» [Там само, с. 16]. У цьому ключі додамо, що компетентний мовець – це насамперед національно-мовна особи-стість, якій властиві національна ментальність, національна свідомість, національно-культурна мотивація. 

Формується такий мовець на основі текстоце-нтризму, текстотворення. Останнє безпосередньо пов’язане з досліджуваною проблемою. Щоправда, цьому процесові передують ознайомлення з текс-том, аналіз мовних одиниць, що його утворюють. Текстотворенню властива процесуальність, і воно охоплює низку операцій, що взаємодіють складним чином: добір відповідної лексики, яка забезпечує зміст висловлювання, утворення окре-мих речень, узаємозв’язок і зчеплення їх. Текстот-ворення можна трактувати як процес, сукупність текстових одиниць (речень), наповнених тематич-ною лексикою і пов’язаних міжфразним зв’язком, що забезпечує тематичну єдність; структурну, змі-стову й комунікативну цілісність висловлювання.  Реалізація текстоцентричного підходу ство-рює об’єктивні умови «для розгляду мовних явищ у їх узаємозв’язках та контексті словесної творчос-ті; формування знань про мовну систему; реаліза-ції внутрішньопредметних, а також міжпредмет-них зв’язків особистісно орієнтованого навчання мовленнєвої особистості» [5, с. 46]. Упровадження означеного підходу орієнтує викладачів ЗВО на формування професійної ком-петентності майбутніх учителів, зокрема й лекси-ко-народознавчої, що є предметом пропонованої статті. Оскільки текст створює оптимальні умови для розуміння цілісного висловлювання, його змісту й лексичної наповнюваності, з’ясуємо сутність лек-сико-народознавчої компетентності. Для цього звернемося до такого поняття, як лінгвокультурологія. Це наука, пов’язана з лінгвіс-тикою, лінгводидактикою, культурологією, а та-кож з етнологією, народознавством, що забезпечу-ють засвоєння етнічної культури свого та інших народів. Лінгвокультурологія вивчає мову як фе-номен культури певного народу, адже «саме мова є виразником особливої ментальності кожного ет-носу, світогляд людей значною мірою формується через призму національної мови» [13, с. 46]. Пред-метом лінгвокультурології є передовсім тексти різних стилів, жанрів (у нашій розвідці – народоз-навчого змісту) і мовні одиниці, які набули симво-лічного значення в культурі певного етносу та уза-гальнюють результати національної свідомості, зафіксовані в міфах, легендах, ритуалах, обрядах, фольклорних творах, поетичних і прозових худож-ніх текстах, фразеологізмах і метафорах, символах та пареміях (прислів’ях, приказках). Одним з важливих компонентів тексту є його лексична наповнюваність, від якої залежить зміст тексту, його структурно-семантична організація, ідейне спрямування. Мова, а отже, і лексика «як складник і знаряддя культури народу є важливим джерелом для реконструкції давньої матеріальної 
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й духовної спадщини народу» [13, с. 315], а тому засвоєння народознавчої лексики на тлі тексту дозволяє майбутньому вчителеві не тільки зану-ритися в етнокультуру народу – носія мови, але й глибше пізнати картину світу й набути професій-них знань і вмінь. Народознавча лексика активно впливає на формування національної свідомості особистості, яка за допомогою мови реалізує різні напрями сприйняття навколишнього світу. Національно-культурний компонент тексту залежить від семантичної структури слова. На думку вчених, лексика з національно-культурним компонентом становить порівняно невеликий пласт у лексичному складі сучасної української мови. До її складу належать екзотизми, варвариз-ми, фонова лексика, без еквівалентні лексеми [13, с.347]. Кожний із цих пластів лексики займає своє місце в менталітеті українців й активно впливає на формування лексико-народознавчої компетен-тності студентів – майбутніх педагогів-гума-нітаріїв [13, с.317].  Зупинимося на найбільш ефективних засобах формування означеної компетентності – без екві-валентній лексиці. Оскільки ця лексика об’єднує назви специфічних понять, притаманних кожній мові, значення її активно впливає на сприйняття мовної картини світу через призму рідної мови й реалізується в народознавчих текстах. Безеквівалента лексика охоплює різні назви: 
– назви історичних подій (чумак, коломієць, 

сердюк, бердиш); 
– найменування старовинних одиниць вимі-ру, грошей (міток, кроква, гривня, осьмак); 
– назви предметів матеріальної культури (рушник, колиска, кептар, плахта, галушка, 

ґердан); 
– найменування явищ і предметів духовної культури (флояра, бандура, гуцулка, вечор-

ниці, оселедець, русалка, злидні); 
– назви етнічних, географічних реалій (волиняни, поліщуки, чорнобривець, соло-

нець, оболонь, плай); 
– назви національних символів (тризуб, хо-

ругви, хрестини) тощо [13, с. 318–319]. Під час опрацювання безеквівалентної лекси-ки варто звертати увагу на її походження. Більша частина цих слів має дуже давню історію. Це так звана фонова лексика – Україна, український,  
хлібороб, галушки, гопак, корсетка, кунтуш, курінь та ін. Джерела цієї лексики – старослов’янський мовний ґрунт (подоляк, домовина, січ), діалектне середовище (лямки, дрібушки, гостинець), запози-чення з інших мов (солтис,постоли, гайдамака, 
джура, шлик ).  Безеквівалентна лексика є визначальною характеристикою народознавчого тексту, що ви-

являється в її незвичності й зв’язку з національ-ною культурою. Учені виділяють окремі семан-тичні групи безеквівалентної лексики. Так, Н. Слободянюк на матеріалі творів П. Куліша виді-ляє двадцять три групи лексем. Одна з груп аналі-зованої лексики – національно-культурна лексика (бунчук, клейноди, гетьман, булава). Інша група охоплює назви військових угруповань (курінь, 
сотня, кіш та ін.) [13, с. 326–329]. Як бачимо, для формування лексико-народознавчої компетентності майбутні вчителі-гуманітарїї мають широкі можливості завдяки ознайомленню з прецедентними текстами куль-турознавчого змісту й засвоєнню безеквівалент-ної лексики. Цей процес буде ефективним, якщо застосу-вати лінгвістичний, а точніше лексичний, аналіз текстів народознавчого змісту. У лінгводидактиці в основі розуміння аналізу тексту «лежить його загальнонаукове визначення як методу логічного мислення» [7, с. 260], що спи-рається на його членування, у тім числі і на лексе-ми. Не вдаючись у детальну характеристику цього методу, оскільки в науковій літературі він досить детально досліджений (О. Біляєв, О. Горошкіна, Л. Мацько, В. Мельничайко, А. Нікітіна, М. Пентилюк), усе ж акцентуємо на тому, що цей метод один із найголовніших у засвоєнні україн-ської лексики, її місця в структурі тексту й у фор-муванні лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів. На думку А. Нікітіної, «аналіз тексту як оди-ниця лінгводидактики об’єднує систему методич-них категорій – закономірностей, принципів, під-ходів, методів, прийомів, технологій, форм і засо-бів навчання» [7, с. 262], що становить основу ви-кладання української мови та інших гуманітарних дисциплін у ЗВО. Аналіз тексту безпосередньо пов'язаний із текстотворчим підходом і втілює ідею навчання мови на текстовій основі. У підготовці вчителів-гуманітаріїв для аналізу найчастіше використову-ють науково-навчальні тексти професійного спря-мування і твори художньої літератури. Головне під час аналізу розкрити багатство української мови, її лексичне різноманіття, акцен-туючи при цьому на народознавчій лексиці. Як приклад, наведемо текст поезії Леоніда Стрельника «Мова», де автор демонструє синоні-мічне багатство української лексики, аналіз якої дозволяє студентам не тільки пізнати красу укра-їнської мови, але розмежувати загальновживану лексику, вузького вжитку, засвоєння якої впливає на формування духовних якостей мовної особис-тості й забезпечує її народознавчу компетент-ність на лексичному рівні: 
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Снігопад, хурделиця, кужелиця, 
Завірюха, віхола, буран, 
Хвища, заметіль, пурга, метелиця, 
Сніговійниця, хуговій, кура, 
Хуртовина, хуга, сніговійниця, 
Заметільниця, хуртеча, сніговій 
Курага, поземка, буревій, 
Круповій, пороша, хуговійниця… 
Скільки барв і звуків, й аромату! 
Скільки тут синонімів – синів! 

Мова наша – найбагатша мати, 
Між сторіч іде, як між вогнів. Як підсумок можна констатувати, що тексто-центричний підхід у підготовці майбутніх учите-лів гуманітарного профілю забезпечує не тільки їхню лексико-народознавчу компетентність, але й інші компетентності, зокрема, комунікативну; сприяє духовному й професійному зростанню  сучасного фахівця – учителя нової української школи. 
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Мария Пентылюк. Текстоцентрический подход к формированию лексико-народоведческой 
компетентности будущих учителей гуманитарных дисциплин  

Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей-гуманитариев в условиях новых подхо-
дов к обучению с учетом идей новой украинской школы и требований государственных законодатель-
ных актов. Автор раскрывает сущность текстоцентрического подхода в преподавании гуманитарных 
дисциплин, в частности украинского языка и литературы. Именно они обеспечивают формирование 
лексико-народоведческой компетентности современного учителя. В статье раскрыта роль тексто-
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центрического подхода, который основывается на понятиях, связанных с новыми подходами к обуче-
нию, профессиональной компетентностью будущих учителей гуманитариев. Лексико-народоведческая 
компетентность рассматривается как основа профессионального становления специалиста, разви-
тие его духовных и моральных качеств. Базисом для их формирования в языковой личности является 
лингвистика текста, текст, его особенности, построение текста, место народоведческой лексики в 
беспрецедентных текстах и применение лингвистического анализа. 

Ключевые  слова :  лингвистика текста, лингвокультурология, текстоцентризм, языковая лич-
ность, построение текста, беспрецедентные тексты, народоведческая лексика, лингвистический ана-
лиз, лексико-народоведческая компетентность. 

 
Maria Pentilyuk. Textocentric approach to the formation of lexico-national science competence 

future teachers of the humanities profile 
The article is devoted to the problem of preparation of future teachers of the humanities profile in the condi-

tions of modern approaches to studying, in the context of the new Ukrainian school and state legislative acts. The 
author has clarified the essence of the text-centric approach to studying Ukrainian as one of the modern innova-
tive processes that can be seen in the language education of Ukraine. This approach is crucial, because it focuses 
the speaker on the holistic structural and semantic perception of the text and actively influences the acquisition of 
the vocabulary. 

The priority in this process is a cycle of humanitarian disciplines – linguistic, literary, historical, cultural stud-
ies and the methods of their teaching in higher educational establishments. 

The text-centric approach in studying promotes the future teacher’s self-development and self-improvement. 
However, its application requires from the teacher of a higher educational establishment the knowledge of a lin-
guistic personality, and therefore the psycholinguistic competence about the text and its peculiarities (which the 
linguistics of the text studies) and linguo-didactic knowledge and skills in order to provide future teachers with 
the methodological formation of the lexical-ethnographical competence. 

The text-centricity has been analyzed in the article as one of the modern approaches to studying both in a 
secondary school and in a higher institution. Its role in the professional and spiritual growth of a humanitarian 
student has been defined, the theoretical foundations and the practical value have been clarified, the formation of 
the lexical-ethnographical competence of the future specialist on this basis has been revealed. 

The attention to the text-formation, without which it is impossible to form the studied competence is drawn. 
The characteristics of the texts of different genres, types and styles is presented and the necessity of forming a 
competent speaker, who should become a future specialist of the humanitarian profile, is emphasized. 

The characteristics of the ethnographical vocabulary, including the non-equivalent one, which encompasses 
different semantic groups and is defined by different sources of origin, is also in the centre of attention. It is be-
lieved that this layer of the Ukrainian vocabulary serves as the basis for the formation of the lexical-
ethnographical competence of the future teacher. In order to provide its mastering, it is necessary to rely on a 
linguistic analysis of the ethnographic texts. The teachers of all humanitarian sciences, not just philologists, 
should master the methodology of this analysis. Therefore, the text-centric approach requires a careful work on 
the text, taking into account its peculiarities, acquaintance with the ethnographical vocabulary in the texts of 
different styles. In such circumstances, the formation of the linguistic personality of the future teacher, who per-
fectly possesses the lexical-ethnographical competence, is ensured. 

Key  words : linguocultural science, text linguistics, linguistic personality, text-centric approach, text crea-
tion, non-equivalent vocabulary, linguistics text analysis, vocabulary, ethnographical competence. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті представлено аналіз наукового фонду з проблеми підготовки майбутніх учителів фізич-

ної культури до самоосвітньої діяльності. Мета дослідження полягала у здійсненні термінологічного 
аналізу проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності. Ви-
значено зміст основних понять: самоосвіта та самоосвітня компетентність. Доведено, що цілеспрямо-
вана робота з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності сприяє 
формуванню їхньої професійної компетентності та професіоналізму. Представлено місце та роль са-
моосвітньої компетентності вчителя в системі загальної професійної компетентності вчителя фі-
зичної культури. 

Ключові  слова :  самоосвітня діяльність учителя, самоосвіта, учитель фізичної культури, самоо-
світня компетентність. 

Олег ПІДГІРНИЙ Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Магістральні шляхи оновлення системи вищої освіти в останні роки детермінуються норматив-ними вимогами Закону України «Про вищу освіту, Концепції педагогічної освіти, цільової комплекс-ної програми «Вчитель» і передбачають, насампе-ред, стрімке відтворення інтелектуального потен-ціалу нації, забезпечення можливості до безпере-рвного особистісного та професійного саморозви-тку громадян, підготовку молодого покоління до інтеграції в європейський та світовий мульти-культурний соціум, професійну адаптацію фахів-ців різного профілю. Актуальність дослідження та його зв’язок з важливими теоретичними та практичними за-вданнями. На сучасному етапі трансформаційної перебудови системи професійної педагогічної освіти виникла суперечність між стандартною професійно-педагогічною підготовкою майбутніх фахівців з фізичної культури, спорту та виховання (зокрема – вчителя фізичної культури) та підви-щеними вимогами соціуму та широкого педагогі-чного загалу до інноваційної діяльності педагога (тренера, вчителя фізичної культури), що реалізу-ється у здатності оперувати значними масивами наукової та навчально-методичної інформації у непередбачуваних умовах. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фе-номенологія самоосвітньої діяльності вчителя ґрунтовно висвітлена в дослідженнях науковців-класиків Ф. Дистервега, Я. Коменського, Й. Песта-лоцці, В. Сухомлинського, К. Ушинського. Дидак-тичне підґрунтя самовдосконалення особистості засобами навчання представлене дослідженнями 

С. Архангельського, Ю. Бабанського, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна. Роль системного підходу до орга-нізації самостійної роботи висвітлювали В. Без-палько, В. Кан-Калік, П. Підкасистий.  Складна проблематика самоосвіти у площині професійної діяльності, зокрема – використання наукових, психологічних та загальнопедагогічних знань у самоосвітній діяльності педагога, самоос-віта в контексті професійної діяльності вчителя-початківця, теоретичні засади неперервного  навчання фахівців галузі освіти висвітлено у нау-ковому доробку С. Єлканова, І. Наумченко. Струк-турний та функційний зв’язок між системою піс-лядипломного навчання та здатністю вчителя до самоосвітньої діяльності розглядали Н. Косенко, Ю. Кричевським. Проте, роль самоосвітньої діяльності в систе-мі професійних якостей фахівця фізичної культу-ри і спорту висвітлена недостатньо. Мета статті – здійснити термінологічний ана-ліз проблеми підготовки майбутніх учителів фі-зичної культури до самоосвітньої діяльності. Завдання дослідження: проаналізувати по-няттєво-термінологічну базу проблеми підготов-ки майбутніх учителів фізичної культури до само-освітньої діяльності, уточнити поняття «самоосвіта», «самоосвітня компетентність»; сха-рактеризувати особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої ді-яльності. Виклад основного матеріалу статті. За визна-ченням Н. Щекотиліної, учитель фізичної культу-ри – фахівець із базовою спеціальною освітою,  яка дозволяє йому здійснювати професійно-
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педагогічну здоров’язбережувальну діяльність на високому методичному і науковому рівні відпові-дно до програм та методик фізичного виховання, використовуючи найефективніші прийоми, мето-ди і засоби навчання з урахуванням підготовлено-сті, індивідуальних, психофізичних, емоційних особливостей учнів[12, 214]. Названі аспекти про-фесійної діяльності вчителя фізичної культури потребують постійного нарощення професійних знань, умінь та навичок, набуття різних видів ін-тегрованих компетентностей, що забезпечується здатністю до самоосвіти. Проблематика професійного навчання майбу-тніх фахівців з фізичної культури і спорту (зокрема − учителів фізичної культури) у сучас-них психолого-педагогічних дослідженнях пред-ставлена досить широко (Н. Башавець, П. Джу-ринський, Г. Кондрацька, Г. Крутов, І. Ткачівська, Б. Шиян, Н. Щекотиліна). Переважна більшість учених упевнені в тому, що ефективна діяльність учителя фізичної куль-тури детермінується його готовністю до профе-сійного самовдосконалення, самореалізації, самоі-дентифікації, що базується, передусім, на самона-вчанні та самоосвіті. Водночас, важливого значен-ня у названих процесах набувають сформовані професійно-зорієнтовані знання щодо формуван-ня позитивного ціннісного ставлення учнів до здоров’язбереження (організація та проведення профілактичної, просвітницької роботи, застосу-вання здоров’язбережувальних технологій). До значущих недоліків теорії професійної освіти майбутніх учителів фізичної культури слід віднести положення про алгоритм організації освітнього процесу, методологічні підходи та принципи конструювання самоосвітньої діяльно-сті здобувачів освіти першого освітнього рівня «бакалавр», які навчаються на факультетах фізич-ної культури, спорту та реабілітації. Методологічні орієнтири розробки проблеми влучно визначила М. Рогозіна зазначаючи, що сутність самоосвіти майбутніх учителів детермі-нується методологічними регулятивами, що кон-кретизовані базуючись на підґрунті особистісно-зорієнтованого та системного підходів: гуманіта-ризація та «олюднення» професійного навчання майбутніх фахівців потребує створення належних психолого-педагогічних умов для трансформації у свідомості майбутнього вчителя професійно-значущих цінностей в особистісно-значущі; у пло-щині професійної самосвідомості майбутнього педагога має бути переважальною не раціональ-на, а емоційно-ціннісна компонента, саме вона має посідати провідне місце; ціннісна платформа, теоретико-методичні та методологічно-техно-логічні засади самоосвітньої діяльності мають 

набути для майбутнього педагога особистісної значущості; самоосвітня діяльність учителя є цілі-сним інтеграційним утворенням, відтак її органі-зація та здійснення мають відбуватись на цілісній основі, ураховувати системну єдність та узаємоза-лежність усіх її елементів, мети, складників зміс-ту, методів і засобів, форм[7, 111]. Спираючись на наукову позицію вченої може-мо стверджувати, що організація та розробка про-цесу підготовки майбутніх учителів фізичної ку-льтури до самоосвітньої діяльності мають бути, передусім, адекватними потребам розвитку май-бутніх фахівців та етапам становлення (особис-тісного та фахового) студента як гармонійної осо-бистості. У цьому зв’язку слід наголосити також, що дослідницею М. Рогозіною аргументовано визна-чено саме синергетичний, з-поміж інших методо-логічних підходів, як базовий для розробки систе-ми підготовки майбутніх учителів до самоосвіт-ньої діяльності. Адекватна розробка проблеми вимагає звер-нення до довідникових джерел з метою висвіт-лення термінологічних контурів феноменології самоосвіти учителя, зокрема його самоосвітньої компетентності. Звернення до довідникової літератури, зокре-ма до «Енциклопедії освіти» дозволило зафіксува-ти загальний зміст поняття, а саме: самоосвіта – є пізнавальною діяльністю особи, здійсненою самос-тійно та свідомо; вирішальною характеристикою самоосвіти є її цілеспрямованість; самоосвіта лю-дини націлена на досягнення низки персонально-значущих цілей освітнього характеру; самоосвіта спрямована на вирішення загальнокультурних суперечностей та задоволення соціокультурних цінностей; самоосвіта є підґрунтям прідвищення кваліфікації та професіалізму фахівця різного про-філю[4, 798]. На думку видатного українського вченого С. Гончаренка, особливість самоосвіти полягає в тому, що вона здійснюється поза межами прохо-дження всього курсу професійного навчання сту-дента в традиційному закладі вищої освіти. Само-освіта, продовжує автор, є елементом системи професійної освіти в закладах вищої освіти (коледжах, інститутах, університетах, академіях), сприяє систематизації та упорядкуванню профе-сійних знань, розширенню банку професійної ін-формації. Найбільш поширеним засобом самоосві-тньої діяльності, підсумовує вчений, може бути самостійне опрацювання спеціальної літератури, робота із професійними загальнонауковими, ме-тодичними джерелами інформації [2, 233]. Уточнив С. Гончаренко й ще одне принципово значуще поняття – самонавчання, як діяльність 
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суб’єкта, спрямована на самостійне оволодіння знаннями про світ, про себе, способами пізнаваль-ної, комунікативної, орієнтувальної, перетворю-вальної, художньої, соціальної діяльності, фізич-ного розвитку і саморегуляції. [2, 234]. Однією з перших у педагогічній науці почала використовувати поняття «самоосвітня компете-нтність» І. Зимня[5]. Вчена розуміє під поняттям «самоосвіта» спроможність особистості здобувати освіту – «навчатись» упродовж усього життя; са-моосвітня компетентність, у свою чергу, визначе-на І. Зимньою як базис неперервного професійно-го навчання в контексті особистісного, соціально-го, професійного життя.  В контексті нашого дослідження принципово важливим є те, що авторка широко і розгалужено представила елементи змісту професійної компе-тентності як наукового феномену. Представимо низку провідних елементів, за І. Зимньою: внутрі-шня інтенція (потреба) людини у саморозвитку; здатність конструювати індивідуальну стратегію життєдіяльності; системна інтегративна єдність інтелектуального розвитку та становлення осо-бистості; спроможність нівелювати суперечності та невизначеності (ризики, суспільні та соціальні трансформації, зміни суспільного устрою тощо) власного життєвого досвіду[5, 29].  Розмірковуючи над значущістю названих еле-ментів для підготовки майбутнього вчителя фізи-чної культури до самоосвітньої діяльності зазна-чимо, що слід додати до переліку елементів, за-пропонованих І. Зимньою такі: здатність забезпе-чувати контроль над алгоритмами власного інте-лектуального та загальнокультурного розвитку; прагнення досягати акмеологічних «вершин» професійного характеру – професійної майстерно-сті, професійної творчості; створення «банку» професійно-зорієнтованих знань, здатність пос-тійно його розширювати, накопичувати фахово-зорієнтовану інформацію, структурувати та сис-тематизувати її; спроможність увиразнювати ак-туальні соціокультурні та націоментальні форми реалізації професіонала у відповідній ситуації професійного розвитку; моніторинг та аргументо-вана оцінка власних життєвих та професійних досягнень у саморозвитку, корекція небажаних елементів та накреслення перспектив професій-ного зростання. Вигідно вирізняється з-поміж інших наукова позиція Н. Довмантович щодо способів формуван-ня самоосвітньої компетентності. Передусім, ав-торка наголошує на складності процесу форму-вання самоосвітньої компетентності спеціалісті будь-якого фаху. Із цим висловленням ми повніс-тю погоджуємось і додаємо те, що складність про-фесійної діяльності вчителя фізичної культури 

(необхідність урахування одночасно фізичного, розумового, емоційного та психічного стану учня) утруднює процес його самоосвіти. Нам імпонує думка Н. Довмантович про те, що процес форму-вання самоосвітньої компетентності студентів має розпочинатись у ході освітнього процесу – зокрема на семінарсько-практичних заняттях, де у студентів формуються навички активної діяль-ності із набуття спеціальної поінформованості щодо своєрідності професійної діяльності. Крім того, принципового значення у процесі навчання має демонстрація безпосереднього зв’язку між практичним «прикладним» характером набутих знань та проекцією їх реалізації у майбутній про-фесії. Правильно, на нашу думку, схарактеризувала Н. Довмантович баланс між обсягом інформації (знань) які отримує студент в межах аудиторної роботи та обсягом самостійної роботи майбутніх фахівців – 40%. Погоджуємось із авторкою в тому, що коректно зконструйований алгоритм самос-тійної роботи майбутніх учителів фізичної куль-тури сприяє розвитку їхнього аналітичного систе-много мислення, педагогічної спостережливості, озброює професійними вмінням використовувати загальнотеоретичні знання в ситуаціях професій-ної діяльності, формує їхні культуротворчий по-тенціал. В освітньому процесі самостійно-дослідницька діяльність спрямовується, переду-сім, на гармонійне запам’ятовування майбутніми вчителями набутої термінологічно-поняттєвої обізнаності і використання її з метою фіксації аде-кватних навичок, наголошує авторка [3,140]. На думку Н. Сидорчук, проблематика самоос-вітньої діяльності є складною і може охоплювати широке коло різноманітних загальнонаукових та спеціально-методичних питань. Передусім зазначимо, що дослідниця вичерп-но та влучно накреслила загальні рими поняття «самоосвітня діяльність». Авторка уточнила цей феномен як процес, що детермінується організа-ційними, дидактичними, психолого-педаго-гічними факторами, під упливом яких здобувач вищої педагогічної освіти має можливість самос-тійно свідомо формулювати освітню мету, накрес-лювати цілі та завдання, що забезпечують досяг-нення визначеної мети, на основі чого реалізу-ються різноманітні пізнавальні, професійні та особистісні інтереси і потреби, розвивається інте-лект та особистісний профіль як суб’єкта профе-сійно-педагогічної діяльності. Приєднуємось до думки авторки про те, що підготовка майбутніх учителів (в контексті нашого дослідження – май-бутніх учителів фізичної культури) до самоосвіт-ньої діяльності, на думку авторки, має здійснюва-тися шляхом конструювання та моделювання 
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Олег ПІДГІРНИЙ Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності алгоритму перспективної професійної самоосвіти, що передбачає чітку логіку та фіксацію системи елементів її структури та інтеграційних зв’язків між ними шляхом залучення майбутніх учителів до актуальної самостійної освітньо-професійної діяльності [11, 62]. На нашу думку, правильно та коректно визна-чила дослідниця Н. Бухлова внутрішню структуру самоосвітньої компетентності. Авторка бачить її як синтез таких складників: усвідомлення персо-нальних потреб, що ґрунтуються на правильному самоаналізі, самопізнанні, самомоніторингу пози-тивних та негативних рис власної професійної діяльності; систематизація інформаційного фонду (різноманітної інформації особистісного та про-фесійного характеру), розширення банку власних знань, встановлення міжпредметних та міжфахо-вих зв’язків, «білих плям» професійного розвитку; уміння конструювати індивідуальний маршрут самоосвіти з урахуванням власних нахилів та на-мірів, властивостей особистості та професійно-значущих рис, потреб соціуму та професійного оточення; критичне та вдумливе ставлення до інформації в довколишньому середовищі, форму-лювання власної позиції щодо варіативності та значущості набутої інформації; гнучкість та «нелінійність» мислення, креативність у вирішен-ні професійних завдань; здатність ураховувати швидкі зміни у різних професійних контекстах, пошук нестандартних рішень у поєднанні з самос-тійно здобутими знаннями; сформованість інфор-маційної культури (уміння обробляти одночасно великі масиви інформації різного характеру: умін-ня систематизувати, переопрацьовувати, аналізу-вати та синтезувати самостійно здобуту інформа-цію, презентувати її); уміння взаємодіяти з довко-лишніми на основі полілогу, продукувати рішен-ня на засадах співробітництва, толерантно та по-важно ставитися до полярного погляду «іншого»; уміння застосовувати інноваційні інформаційно-комунікаційні технології; набуття настанови на соціальну відповідальність особистості перед со-бою, суспільством, культурним та професійним середовищем; налаштованість безперервний са-морозвиток та самозміни; вміння долати трудно-щі, невпевненість; аргументована оцінка та моні-торинг значення сформованих професійно-орієнтованих знань у власній професійній діяль-ності; відповідальність за алгоритм та зміст само-освіти; безперервний самоаналіз і самоконтроль за самоосвітньою діяльністю; уміння коригувати, вдосконалювати результати самоосвіти [1, 6]. На думку М.Рогозіної, ступінь самоцінності знань майбутнього педагога залежить від: а) зда-тності викладача конструювати організаційні, 

дидактичні та психолого-педагогічні умови для емоційного переживання студентом змісту конк-ретної загально-наукової, освітньої або навчально-методичної роботи, персонально значущої для розвитку його як суб’єкта професійної діяльності; б) умінь майбутнього вчителя формулювати влас-ну позицію і демонструвати власні почуття в кон-тексті певних думок автора роботи, систематизу-вати сформульовані положення, знаходити в кон-кретній роботі причинно-наслідкові системні зв’язки між різними термінами, висловленнями та її складниками її структури; в) наявності у за-кладах вищої освіти ефективно функціонуючої системи педагогічного забезпечення самоосвіт-ньої діяльності студентів [7, 110].  Не можемо не погодитись із думкою В. Наумчука, про те, що збільшення обсягу годин на самостійно-дослідницьку роботу студентів – майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (зокрема зі спортивно-педагогічних дисциплін) вимагає кардинальної зміни в контексті покра-щення різноманітних форм організації освітньої діяльності майбутніх учителів фізичної культури, які тісно пов’язані між собою.  В контексті підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності важливим є думка В. Наумчука про те, що практи-чна реалізація самостійної роботи майбутніх учи-телів фізичної культури належним чином не за-безпечується удосконаленням лекційних, семі-нарсько-практичних занять. Змістове наповнен-ня, планування та організація, специфічні види та конкретна методика самостійної роботи студен-тів факультетів фізичного виховання зі спортив-них ігор не реалізуються як компоненти цілісної системи освітнього процесу. Приєднуємось до думки автора про те, що дієвість самостійної осві-тньої роботи студентів погіршується і через недо-статню забезпеченість педагогічних, дидактич-них та організаційних умов[6, 122]. Висновки. Головну причину недостатньої та неефективної підготовки майбутніх учителів фі-зичної культури до самоосвітньої діяльності вба-чаємо у тому, що професійну підготовку майбут-ніх учителів фізичної культури в контексті самос-тійної роботи у психолого-педагогічних джерелах досліджено недостатньо. Професійна підготовка вчителя фізичної культури до самоосвітньої дія-льності вирізняється методологічним та науково-методичним потенціалом, адже спрямовує здобу-вача освіти на постійне самовдосконалення, само-реалізацію та самоідентифікацію, що характери-зує результативність ефективного освітнього процесу закладу вищої освіти педагогічного про-філю. 
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Олег Подгорный. Теоретический анализ проблемы подготовки будущих учителей физиче-

ской культуры к самообразовательной деятельности 
В статье представлен анализ научного фонда по проблеме подготовки будущих учителей физиче-

ской культуры к самообразовательной деятельности. Цель исследования заключалась в осуществлении 
терминологического анализа проблемы подготовки будущих учителей физической культуры к самооб-
разовательной деятельности. Определено содержание основных понятий: самообразование 
(самостоятельная познавательная деятельность человека, направленная на достижение определен-
ных личностно-значимых образовательных целей; обеспечение общекультурных запросов, познаватель-
ных интересов в любой сфере деятельности, повышение профессиональной квалификации) и самообра-
зовательная компетентность (способность учиться на протяжении жизни, основа непрерывного обу-
чения в контексте как личной и профессиональной, так и социальной жизни). Доказано, что увеличение 
времени на самостоятельную работу по спортивно-педагогическим дисциплинам требует кардиналь-
ного улучшения других форм организации учебного процесса, которые тесно связаны между собой. 

Ключевые  слова : самообразование, самообразовательная компетентность, самообразователь-
ная деятельность учителя физической культуры. 

 
Oleh Pidhirnyi. Theoretical analysis of the problem of preparation of future teachers of physical 

culture for self-educational activity 
The article presents the analysis of the scientific foundation on the problem of preparation of future teachers 

of physical culture for self-educational activity. The purpose of the study was to conduct a terminological analysis 
of the problem of preparing future physical education teachers for self-educational activities. The contents of the 
basic concepts are defined: self-education (independent cognitive activity of a person, aimed at achieving certain 
personally-meaningful educational goals; satisfaction of cultural inquiries, cognitive interests in any field of activ-
ity, professional development) and self-education competence (the ability to learn throughout life, the basis of 
lifelong learning in the context of both personal and professional life). 

The content of self-education competence consists of the following features: understanding of one's needs 
based on introspection, self-knowledge, self-accounting of strengths and weaknesses of one's activity; organizing 
your own knowledge, finding connections, gaps; the ability to develop their own self-education program, taking 
into account their own and society's needs; critical attitude to any information received, developing one's own 
position in the process of knowledge acquisition; flexibility of application of knowledge, ability, skills in the condi-
tions of fast changes, search of non-standard solutions on the basis of self-acquired knowledge; ability to solve 
professional problems on the basis of self-acquired knowledge; availability of information culture (ability to work 
with information: to select, process, store and use information effectively); organization of own training methods; 
presentation, justification and protection of the result obtained in the process of self-education; ability to cooper-
ate with others on the basis of dialogue, make decisions on the basis of cooperation, tolerant attitude to the oppo-
sition view; ability to use new information and communication technologies; the formation of the installation on 
the social responsibility of the person in front of themselves, society, cultural environment; focus on constant self-
development, self-change, ability to overcome difficulties, uncertainty; adequate assessment of the value of the 
acquired knowledge in one's own activity; responsibility for the organization and planning of self-education; con-
stant self-analysis and self-control over self-educational activity; ability to correct, improve the results of self-
education. 

Keywords :  self-education, self-educational competence, self-educational activity of physical education 
teacher. 
 



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

Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Розвиток проблеми професійної підготовки фахівців соціономічних спеціальностей в сучасних наукових досліджен-нях, переконує, що питання формування профе-сійної компетентності майбутніх фахівців актуа-льне і зумовлене вимогами часу. Нині на перший план виходить професійна складова змісту освіти. Тому даючи знання студентам, необхідно виходи-ти з їх значення в формуванні загальної компете-нтності, виховання творчої особистості, яка усві-домлює свою відповідальність перед суспільст-вом. Головною метою освіти стає нова парадигма, відповідно до якої освіта – невід’ємна частина культури. А формування професійної компетент-ності особистості здійснюється шляхом введення молоді в світ культурного досвіду, створеного в ході історичного розвитку людства, включаючи і його нинішній етап. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, особливості про-фесійного становлення були предметом дослі-джень вітчизняних та зарубіжних науковців та-ких, як Л. В. Буркова, С. П. Гвоздій, Є. В. Каширіна, О. М. Корчова, R. Haus, T. Mitchell, R. J. Mocker, R. Tannenbaum, W. H. Schidt та інші. Більшість науковців, які досліджують пробле-му професійної компетентності майбутніх фахів-ців соціономічних спеціальностей, звертаються до досвіду педагогів-практиків, вивчають рівні цього педагогічного явища, способи та форми їх підви-щення, важливі під час вдосконалення педагогіч-ної майстерності педагога – професіонала. Адже 

професіоналізм як соціально значуща якість осо-бистості виникає як результат засвоєння нею цін-ностей загальної, спеціальної (обмежена певною сферою знань, умінь, навичок) та професійної культури [3; 4]. Тому ми вважаємо професіоналізм домінантним у феномені професійної компетент-ності. 
Постановка завдання полягає у теоретично-му обґрунтуванні ключових понять професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. 
Виклад основного матеріалу. Фундаментом розвитку професійної компетентності майбутньо-го фахівця соціономічних спеціальностей, що на-дає йому глибини й усвідомлення дій, є професій-ні знання. Ці елементи утворюють кістяк високо-го рівня професіоналізму в діяльності і забезпечу-ють стійкість системи. Визначення функцій про-фесійної компетентності здійснено в досліджен-нях І. Ісаєва. Виходячи зі специфіки діяльності викладача ЗВО, яку він розуміє як багатоманіт-ність видів відносин та спілкування, автором вио-кремлено такі основні функції професійної компе-тентності: гносеологічну, гуманістичну, комуніка-тивну, нормативну, навчальну та виховуючу. Усі перераховані функції відповідають специфіці со-ціально-педагогічної діяльності, тому можуть бу-ти розглянуті як функціональні елементи профе-сійної компетентності майбутнього фахівця соціо-номічних спеціальностей. У майбутніх фахівців необхідно сформувати такі види здібностей: спеціальні здібності з основ педагогічного такту; загальні здібності з культур-но-освітньої і професійної діяльності; організа-торські здібності, що виявляються в таких  
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У статті розглядаються наукові дослідження з проблеми професійної компетентності майбутніх 
фахівців соціономічних спеціальностей. Зазначено, що під час навчання у ЗВО у майбутніх фахівців фор-
мується система ціннісних орієнтацій, розвиваються спеціальні здібності, активізується ціннісно-
орієнтаційна діяльність, пов’язана з пізнанням власних якостей та із засвоєнням нових знань, відбува-
ється переоцінка своїх здібностей та відносин з людьми. У цей період закладаються основи і починаєть-
ся процес професійного становлення, від успішності якого в певній мірі залежить реалізація людини в 
житті. 

Ключові  слова :  професійна компетентність, майбутні фахівці соціономічних спеціальностей, 
професійна діяльність. 



223 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

Тетяна ПОТАПЧУК Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей  особливостях, як швидкість орієнтування в соці-ально-педагогічних ситуаціях, гнучкість розуму, товариськість, психолого-педагогічний такт. Як підтвердило наше дослідження, проблема пізнання майбутнім фахівцем соціономічних спе-ціальностей особистості клієнта (вихованця) ду-же важлива, адже саме з адекватністю та повно-тою пізнання суттєво пов’язана результативність його діяльності. Для майбутнього фахівця також необхідними є рефлексивно-перцептивні уміння, що утворю-ють органічний комплекс пізнання власних інди-відуально-психологічних особливостей, оціню-вання свого психологічного стану, а також здійс-нення різнобічного сприйняття та адекватного пізнання особистості вихованця. Вони засновані на системі відповідних знань (закономірностей та механізмів міжособистісного пізнання та рефлек-сії, вікової психології дітей, підлітків, юнаків) та певних навиків. У структуру навику, в свою чергу, входять: соціально-перцептивні навики, рефлек-сивні навики, інтелектуальні. Під час навчання у ЗВО у майбутніх фахівців формується система ціннісних орієнтацій, розви-ваються спеціальні здібності, активізується цінні-сно-орієнтаційна діяльність, пов’язана з пізнан-ням власних якостей та із засвоєнням нових знань, відбувається переоцінка своїх здібностей та відносин з людьми. У цей період закладаються основи і починається процес професійного стано-влення, від успішності якого в певній мірі зале-жить реалізація людини в житті. Професійна діяльність є сферою реалізації творчих здібностей педагога, індивідуальності, що у свою чергу вимагає розвитку сутнісних сил його особистості. Без певного рівня розвитку про-фесійних морально-психологічних якостей особи-стості неможливо досягнути якісної зміни в про-цесі підготовки фахівця, забезпечити творче ви-конання ним професійних функцій [2, 7]. На думку С. Єлканова, якості особистості представляють собою трьохкомпонентну струк-туру, що містить: загальнопедагогічні якості (педагогічна спрямованість і мотивація), профе-сійно важливі якості та індивідуальні психологіч-ні властивості (здібності, темперамент, характер, психічні процеси і стани) [5, 24]. Специфіка функцій фахівців передбачає поєд-нання їхніх особистісних та професійних якостей. Чесність – необхідна якість педагога. Він має говорити правду про ситуацію клієнта (вихо-ванця), про межі вирішення його проблем, про труднощі, які зустрічаються в роботі, про можливі помилки та способи їх корекції. Головним для поняття «справедливість» є повага прав і гідності людини, як вона виконує 

свої обов’язки. Для майбутнього фахівця справед-ливість означає так виконувати свої обов’язки, щоб справедливість була відносно інших і завжди зберігалось почуття власної гідності. Зокрема, О. Максимова вважає, що майбутній фахівець має володіти такими професійно значу-щими якостями, як: комунікативно творчими зді-бностями; світоглядними, естетичними й мораль-ними якостями особистості, що сприяють успіш-ності соціально-педагогічної діяльності; здібнос-тями особистості до самоуправління в соціопеда-гогічній і соціокультурній діяльності [6, 115]. Важливою рисою майбутніх фахівців є альт-руїзм як здатність робити добро іншій людині, незалежно від її походження, віри, соціального статусу, користі, яку вона приносить суспільству. Витримка та самовладання є важливими яко-стями особистості майбутніх фахівців. Адже ви-тримка дозволяє зберігати зовнішньо спокійний вигляд, а самовладання допомагає зберігати спо-кій в душі. І навіть, якщо клієнт (вихованець), з яким працює педагог, виплесне власні негативні емоції, то стриманість і самовладання стануть у нагоді для продовження роботи з ним. Для майбутнього фахівця необхідне самовла-дання – особливість вольової поведінки людини, а в стійких формах – вольова риса вдачі, що вияв-ляється в умінні володіти своїми почуттями і на-строями, стримувати власні прагнення, якщо во-ни ведуть до неправильних реакцій, не допускати імпульсних дій. Внутрішня здатність людської волі творити добро становить сутність любові. Адже любов – це перша важлива моральна чеснота кожної людини. Без любові фахівець не зможе бути для клієнта (вихованця) другом, наставником, близькою лю-диною. Тому він має уміти шукати та знаходити в людях позитивні риси та якості, розуміти причи-ни та умови виникнення недоліків та пороків. Любов поглиблює рівень довіри, відвертості, вза-єморозуміння між клієнтом (вихованцем) і фахів-цем соціальної сфери. А байдужість до людини призводить до неуважності, нерозуміння її внут-рішнього світу і зменшує ефективність впливу на неї. Адекватна самооцінка необхідна педагогу при здійсненні важливих для суспільства профе-сійних функцій. Адже «самооцінка – це не лише пізнання самого себе, але й певне ставлення до себе: до своїх якостей і станів, можливостей, фі-зичних і духовних сил, тобто – самосвідо-мість» [10, с.30]. Будучи складовою Я-концепції, самооцінка відображає ступінь розвитку у люди-ни відчуття самоповаги, відчуття власної цінності і позитивного відношення до всього того, що вхо-дить в сферу її «Я». Тому низька самооцінка  
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Тетяна ПОТАПЧУК Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей  передбачає неприйняття себе, самозаперечення, негативне відношення до своєї особистості. На думку Л. Бороздіної, самооцінка є дуже важливим, якщо не ключовим компонентом само-свідомості та забезпечує наявність не лише кри-тичної позиції індивіда відносно того, чим він во-лодіє, але й оцінки з точки зору певної системи цінностей [1, 23-48]. Будучи компонентом самосвідомості, адеква-тна самооцінка допомагає педагогу правильно організувати управління своєю поведінкою. Само-повага, впевненість у собі, вимогливість до себе, адекватність самооцінки, самокритичність, самоа-ктуалізація відображають сутність Я-концепції. Комунікабельність є важливою якістю майбу-тнього фахівця соціономічних спеціальностей, тому що від неї залежить успіх його діяльності в цілому. Адже під час спілкування він дізнається про ситуацію клієнта, його проблеми, пріоритети, очікування. І саме в спілкуванні разом з вихован-цем розробляє план спільних дій з розв’язання проблеми, обговорює процес його виконання та результати. Тому під час навчання у ЗВО потрібно сфор-мувати в майбутніх фахівців соціономічних спеці-альностей культуру спілкування, що є однією з найбільш важливих форм зовнішнього прояву внутрішньої культури особистості. Моральні нор-ми визначають зміст певних дій і вчинків, мотивів поведінки, а культура спілкування засвідчує як саме реалізуються моральні вимоги, яка манера і стиль поведінки людини як у повсякденному житті, так і в трудовій діяльності чи в товаристві друзів і колег [9]. Майбутній фахівець, будучи реалістичним, позитивним. відкритим та впевненим у можливо-сті здійснення соціальної справедливості, здатно-сті людини до постійного саморозвитку та самов-досконалення, вселяє оптимізм, радість, надію й віру в клієнта. Адже оптимізм – це глибока довіра до життя і до людей, доброзичливість – риси,  без яких неможливо працювати у соціальній  сфері. 

Воля, як свідоме регулювання людиною своєї поведінки та діяльності, виявляється в умінні до-лати внутрішні та зовнішні труднощі при здійс-ненні цілеспрямованих дій і вчинків. Конкретно вона виступає в таких рисах характеру, як: цілесп-рямованість, рішучість, наполегливість, мужність. На особистісному рівні воля виявляється в силі волі, енергійності, наполегливості, витримці та ін. Без розвинутої сили волі майбутній фахівець не зможе виконати свій професійний обов’язок. Адже здатність не відступати перед труднощами, перешкодами, що виникають у процесі роботи, вміння доводити справу до кінця, необхідні для виконання професійних функцій фахівцю соціоно-мічної сфери. Його сила волі може також змусити клієнта знову повірити в себе, подолати слабкість та зневіру у власні сили, активно підключитися до діяльності і тим самим підвищити його особистіс-ний потенціал та соціальну активність [7, 175]. 
Висновки і перспективи досліджень. Таким чином, майбутні фахівці соціономічних спеціаль-ностей прагнуть до самовдосконалення через власну діяльність, спілкування з іншими людьми. Навчаючись у ЗВО, студент має намітити власну індивідуальну програму, тобто визначити основ-ну лінію поведінки у майбутній професійній та особистій сфері. У цьому йому може допомогти самоосвіта та самовиховання. Професія – це одна з тих професій, що не терпить застою в знаннях. Це зумовлено небувалим науково-технічним та соці-альним прогресом, духовним розвитком нашого суспільства, інтенсивним ростом запитів та пот-реб вихованців в різних галузях знань, різнома-ніттям інтересів. Але найголовніше – те, що сучас-на практика ставить таке розмаїття питань та ситуацій, розв’язати які може людина не просто освічена, а мисляча. Все це зобов’язує педагога систематично вдосконалювати свою професійну майстерність, займаючись самоосвітою та самови-хованням. Подальших досліджень потребують питання особливостей формування професійної культури майбутніх фахівців соціономічних спеці-альностей у освітньому процесі ЗВО. 
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Татьяна Потапчук. Профессиональная компетентность будущих специалистов социономиче-
ских специальностей 

В статье рассматриваются научные исследования по проблеме профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов социономических специальностей. вопросы формирования профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов актуален и обусловлено требованиями времени. Сейчас на 
первый план выходит профессиональная составляющая содержания образования. Поэтому давая зна-
ния студентам, необходимо исходить из их значение в формировании общей компетентности, воспи-
тания личности, осознающей свою ответственность перед обществом. Главной целью образования 
становится новая парадигма, согласно которой образование – неотъемлемая часть культуры. А фор-
мирование профессиональной компетентности личности осуществляется путем введения молодежи в 
мир культурного опыта, созданного в ходе исторического развития человечества, включая и его ны-
нешний этап. 

Отмечено, что во время учебы в ЗВО у будущих специалистов формируется система ценностных 
ориентаций, развиваются специальные способности, активизируется ценностно-ориентационная дея-
тельность, связанная с познанием собственных качеств и с усвоением новых знаний, происходит пере-
оценка своих способностей и отношений с людьми. В этот период закладываются основы и начинается 
процесс профессионального становления, от успешности которого в определенной степени зависит 
реализация человека в жизни. 

Ключевые  слова :  профессиональная компетентность, будущие специалисты социономических 
специальностей, профессиональная деятельность, социономических профиль. 

 
Tetiana Potapchuk. Professional competence of future socio-specialists 
The article deals with the scientific researches on the problem of professional competence of future specialists 

of socio-economic specialties. the question of formation of professional competence of future specialists is relevant 
and conditioned by time requirements. Nowadays the professional component of the content of education comes 
to the fore. Therefore, giving knowledge to students, it is necessary to proceed from their importance in the  
formation of general competence, education of creative personality, which is aware of its responsibility to society. 
The main goal of education is the new paradigm, according to which education is an integral part of culture.  
And the formation of professional competence of the individual is carried out by introducing young people into 
the world of cultural experience created during the historical development of mankind, including its current 
stage. 

It is noted that in the course of training at the Specialists of the Future specialists a system of value orienta-
tions is formed, special abilities are developed, value-orientation activities are activated, connected with the 
knowledge of one's own qualities and with the acquisition of new knowledge, the re-evaluation of one's abilities 
and attitudes is carried out. During this period, the foundations are laid and the process of professional formation 
begins, on the success of which the realization of a person in life depends to some extent. 
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Тетяна ПОТАПЧУК Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей  
Professional activity is the sphere of realization of the teacher's creative abilities, personality, which in turn 

requires the development of the essential forces of his personality. Without a certain level of development of pro-
fessional moral and psychological qualities of the individual it is impossible to achieve a qualitative change in the 
process of training a specialist, to provide creative fulfillment of their professional functions. 

Most scientists who study the problem of professional competence of future specialists in socio-specialties, 
turn to the experience of pedagogical practitioners, study the levels of this pedagogical phenomenon, ways and 
forms of their enhancement, which are important in improving the pedagogical skill of the teacher – professional. 

Keywords : professional competence, future specialists in socio-economic specialties, professional activity, 
socio-economic profile. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
 НОРМАТИВНОГО КУРСУ «ЦИТОЛОГІЯ»  

СТУДЕНТАМ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
У МЕЖАХ КРЕДИТНО – ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ 

Метою роботи було розглянути основні підходи до організації викладання нормативної дисципліни 
«Цитологія» для студентів педагогічних спеціальностей та шляхи їх вдосконалення у рамках кредитно-
трансферної системи. У статті представлено та проаналізовано досвід викладання курсу «Цитологія» 
студентам спеціальності 014.05. Середня освіта (Біологія) Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського. Встановлено, що застосування на кафедрі широкого спектру методичних 
прийомів, в яких провідна роль належить якісному наочному матеріалу, сприяє більш якісному та ефек-
тивному засвоєнню складного і об'ємного навчального матеріалу з цитології, формує уявне мислення, 
підвищує мотивацію до вивчення біології та залученню з першого курсу до наукової роботи кафедри. 

Ключові  слова :  цитологія, студенти, якість навчання, кредитно-трансферна система.  В сучасних умовах розвитку та реформування системи освіти постійно зростають вимоги до змі-сту і якості підготовки молодих фахівців. Саме тому необхідність підвищення якості професійної підготовки спеціалістів відповідно до міжнарод-них стандартів в умовах сьогодення є одним із пріоритетних завдань [3]. Цитологія являючись фундаментом біологічної освіти, відіграє в цьому процесі важливу роль. І від того, наскільки якіс-ною буде підготовка з цієї дисципліни, багато у чому залежить рівень кваліфікації майбутнього викладача біології. Слід підкреслити, що ця дис-ципліна є єдиною, що найбільш повно і широко 

знайомить майбутнього вчителя біології з будо-вою нормальної клітини і є теоретико-мето-дологічним підґрунтям для розуміння ряду інших біологічних дисциплін, зокрема зоології, ботаніки, мікробіології, гістології, анатомії, фізіології, гене-тики, ембріології та ін.  Аналіз публікацій, що вийшли з друку в останні роки, свідчить, про те, що дослідники все більше уваги приділяють пошукам ефективних шляхів удосконалення методики викладання «Цитології» та інших морфологічних дисциплін [1;2;4;6;7;9;10;11;]. Однак, викладання норма-тивної дисципліни «Цитологія» для майбутніх 
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Вікторія ПШИЧЕНКО, Наталя ВИЧАЛКОВСЬКА, Світлана ТАРАСОВА, Олена КУЧЕР, Ірина КОСТЕНКО  Особливості методики викладання нормативного курсу «Цитологія» студентам педагогічних спеціальностей... вчителів біології та основ здоров’я має ряд відмін-ностей у навчальному процесі, порівняно з вищими навчальними закладами медичного спрямування. Різниця полягає не тільки у зменшенні кількості годин, які відводяться на аудиторну роботу, підви-щенні статусу самостійної роботи, але і в кількості та якості обладнання, методичного і наочного ма-теріалу. При підготовці вчителів біології не вико-ристовується свіжий та фіксований трупний мате-ріал для відпрацювання навичок виготовлення постійних гістологічних препаратів, не розгляда-ються ситуаційні задачі, які мають клінічне спря-мування, не вивчаються патологічні зміни клітини.  Короткі терміни навчання, великі об’єми ін-формації та високі вимоги, що висуваються до знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти змушують удосконалювати технології навчання, розробляти та впроваджувати нові методичні прийоми та форми подання теоретичного мате-ріалу [5;7;8;]. Сьогодні потрібно формувати у сту-дентів не просто знання, вміння, навички з пред-мета, а загальні і фахові компетенції та вміння творчо застосовувати свої знання у майбутній професіональній діяльності. Все це обумовлює необхідність перегляду і вдосконалення змісту, методів і форм викладання «Цитології» при підго-товці вчителя біології.  Метою нашої роботи було розглянути основ-ні підходи до організації викладання нормативної дисципліни «Цитологія» для студентів педагогіч-них спеціальностей та шляхи їх вдосконалення у рамках кредитно-трансферної системи. Об'єкт та методи досліджень. Робота базуєть-ся на вивчення і аналізі досвіду викладання дис-ципліни «Цитологія» для студентів спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія) Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлин-ського. Дисципліна викладається у І семестрі. На вивчення дисципліни відводиться 6,0 кредитів.  Специфічність і складність викладання дис-ципліни «Цитологія» обумовлена великими обся-гами теоретичного матеріалу, складністю просто-рової уяви щодо будови клітини, внутрішньоклі-тинних компонентів та їх взаємозв’язку, необхід-ного для забезпечення життєдіяльності клітини і організму в цілому, запам’ятовування значної кількості спеціальних термінологічних понять, вивчення під мікроскопом та замальовування по-стійних гістологічних препаратів. Саме тому важ-ливою складовою в організації навчального про-цесу є забезпечення якісної наочності під час ви-кладання. У теперішній час рівень розвитку науки та техніки надає широкий спектр можливостей для цього. Використання інтерактивних навчаль-них систем, на нашу думку, робить вивчення ма-теріалу найбільш доступним і зрозумілим.  

Організація навчального процесу на кафедрі хімії здійснюється за кредитно-трансферною сис-темою і передбачає наступні форми організації: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, складання іспитів та ін. На лекційних заняттях здобувачі вищої освіти ознайомлюються з основ-ними теоретичними питаннями дисципліни. При викладанні навчального матеріалу найбільш ши-роко застосовуються лекції-бесіди, лекції-візуа-лізації. В ході лекцій нами використовується різ-номанітні форми наочності, що виступають до-датковим джерелом інформації. Всі лекції з дисци-пліни мають мультимедійний супровід, що надає можливість продемонструвати більшу кількість навчального матеріалу. На нашу думку, викорис-тання презентацій та якісних ілюстрацій сприяє формуванню у студентів зорових образів щодо особливостей будови клітини, полегшує сприй-няття та розуміння матеріалу, викликає зацікав-леність у студентів та підвищує мотивацію до ви-вчення предмету. З метою забезпечення інформа-ційної мобільності студентів та можливості дис-танційної освіти викладачами кафедри створений навчальний посібник з курсу, що містить основ-ний структурований матеріал та ілюстрації до кожної теми, а також перелік контрольних питань та літературних джерел. Основна мета лабораторних з занять з «Цитології» полягає у набутті та відпрацювання студентами навичок роботи з мікроскопом та мік-роскопіюванні постійних препаратів. Кожна лабо-раторне заняття на нашій кафедрі складається з теоретичної (семінарської) та практичної (лабораторної) частини. Зміст кожної роботи ві-дображений у розробленому на кафедрі «Лабораторному практикумі». Теоретична части-на передбачає проведення опитування та запов-нення термінологічного словнику. Головна мета теоретичної частини заняття – аналізувати, уза-гальнити та систематизувати теоретичні дані. Теоретичну частина заняття проводиться або у вигляді бесіди, яка передбачає підготовку всіх студентів з питань теми, або у вигляді диспуту, що передбачає колективне обговорення відповід-ної до теми заняття проблеми. При проведенні опитування викладач підкріплює теоретичну ін-формацію наочним матеріалом (схемами, мікро-фотографіями, рисунками). Основна мета прак-тичної частини заняття – сформувати у студентів практичні уміння і навички. Студентам пропону-ються до вивчення під мікроскопом набір препа-ратів, надається анотація препарату, зразок за яким необхідно його замалювати та структури, які потрібно позначити. Лабораторний практикум дає можливість студентам якісно працювати на аудиторних заняттях, раціонально розподіляти і 
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використовувати час при підготовці до лабора-торних занять та кредитних контрольних робіт. Принциповою відмінністю у викладанні «Цитології» студентам педагогічних спеціальнос-тей є вивчення не лише клітини людини, а і особ-ливостей будови клітин різних надцарств і їх по-рівняльної характеристики.  Найбільш ефективною та важливою формою засвоєння нового матеріалу в межах кредитно-трансферної система є самостійна підготовка сту-дентів. Згідно з положенням вищої школи «Про організацію навчального процесу у ВНЗ» самостій-на робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудитор-ної роботи. Самостійна робота студентів сприяє формуванню умінь і навичок, що складають основу освітніх результатів професійних компетенцій здо-бувача вищої освіти. При виконанні самостійної роботи студенти повинні: оволодіти технікою про-ведення самостійного дослідження; проявити знання теоретичного матеріалу і навички роботи зі спеціальними літературними джерелами; вміння аналізувати і систематизувати матеріал, робити узагальнення та встановлювати взаємозв’язки; проявити дослідницький та науковий підхід до завдань, що пропонуються до виконання в поза аудиторний час; навчитись формулювати обґрун-товані висновки на основі виконаної самостійної роботи. На початку семестру студентів інформують про теми самостійної роботи, які вони повинні опа-нувати, якими будуть критерії оцінювання знань, скільки балів вони зможуть отримати за кожний вид роботи. Також студентам пропонується розро-блений на кафедрі «Робочий зошит» для самостій-ної роботи, який містить значну кількість різнопла-нових завдань, спрямованих на ефективне засвоєн-ня і закріплення знань з цитології. У робочому зо-шиті запропоновані узагальнюючі таблиці необхід-ні для запам’ятовування вивченого матеріалу, за-вдання для розвитку пізнавальної активності, структурно-логічні схеми, мікрофотографії, які не-обхідно замальовувати, та питання для самоконт-ролю, що дозволяють студентам більш ефективно опанувати навчальний матеріал, оптимізувати са-мостійну роботу з дисципліни. Ілюстративний ма-теріал робочого зошиту сприяє кращому розумін-ню лабораторних завдань, полегшує їх виконання. На нашу думку, така методична розробка допома-гає здобувачу вищої освіти якісно підготуватися до лабораторних занять, значною мірою полегшує сприйняття, розуміння і запам'ятовування основ-них термінів і понять, а самостійне виконання ряду завдань (заповнення та замальовування таблиць і схем) при вивченні теми сприяє засвоєнню і закріп-ленню складного теоретичного матеріалу. З метою зниження академічної неуспішності студентів, на кафедрі практикується проведення 

консультацій як викладачами так і студентами старших курсів по виникаючих у студентів питан-нях під час відпрацювання пропущених лаборато-рних занять. Для проведення підсумкового контролю знань студентів на викладачами кафедри створе-на і використовується база різнорівневих за сту-пенем складності комп'ютерних тестів з цитоло-гії, що має виражену профільну спрямованість  Навчально-дослідна робота здобувачів вищої освіти з дисципліни «Цитологія» реалізується шляхом виконання курсових робіт. Орієнтовна тематика курсових робіт дозволяє студентам об-рати найбільш цікаву для себе тему.  Зацікавлені у поглибленому вивченні пред-мета студенти відвідують засідання функціоную-чого на кафедрі наукового студентського гуртка «Морфологія людини та тварин». Робота гуртка проводиться у двох напрямках: теоретична (реферативна або семінарська) і експерименталь-на. Працюючи теоретично студенти отримують необхідні рекомендації і набувають навичок, не-обхідних для проведення наукових досліджень, а саме написання літературного огляду, що є пер-шим етапом при виконанні власних досліджень, складання рецензій на підготовлені доповіді та огляди, ознайомлюються з вимогами щодо напи-сання наукових статей та тез доповідей, оформ-лення літературних джерел. Експериментальна дослідницька робота гуртківців пов’язана з нау-ковими дослідженнями, що виконуються викла-дачами кафедри. Студенти приймають участь в організації експериментів, роботі з біологічних матеріалом (тваринного та рослинного похо-дження), мікроскопічному дослідженні матеріалу та ін. Робота у науковому гуртку розвиває інтерес до предмету, створює базові знання для засвоєн-ня фундаментальних біологічних дисциплін, сприяє розвитку творчого потенціалу і підвищує ефективність самостійної роботи студентів. Висновки. Таким чином, застосування на ка-федрі широкого спектру методичних прийомів, в яких провідна роль належить якісному наочному матеріалу, сприяє більш якісному та ефективному засвоєнню складного і об'ємного навчального ма-теріалу з цитології, формує уявне мислення, підви-щує мотивацію до вивчення біології та залученню з першого курсу до наукової роботи кафедри. Перспективи подальших досліджень. За умов реорганізації та реформування системи освіти, створення «Нової української школи» необхідно впроваджувати інноваційні методики проведення аудиторних занять та самостійної роботи у студе-нтів педагогічних спеціальностей. У зв'язку з цим слід організувати на базі кафедри курси з перепід-готовки викладачів з метою освоєння ними сучас-них методик викладання біологічних дисциплін. 
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improving the efficiency of teaching cytology, histology and embryology] / G. M. Mogil'naya, A. A. Evglevskij, E. G. Pejlivan'yan, E. V. Fomicheva, G. F Alifanova. I. V. Kovtunovskaya // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. – 2016. – № 4(1) – P. 234-236. [in Russian]. 6.  Raskalєj V. B. (2014). Vikoristannya problemno-doslіdnic'kogo metodu navchannya studentіv pri vikladannі gіstologії, citologії ta embrіologії [The use of problem-research method of teaching students in teaching histology, cytology and embryol-
ogy] / V. B. Raskalєj, T. YA. Rudyuk, L. F. Sherbak, G. І. Kozak, O. G. Bozhko // Vіsnik problem bіologії і medicini – 2014 – Vip. 3, Tom 3 (112). P. 17-22. [in Ukrainian]. 7. Ryhlik S. V. Sovremennye podhody k prepodavaniyu gistologii, citologii i embriologiii [Modern approaches to the teaching of 
histology, cytology and embryology] / S. V. Ryhlik // Vіsnik problem bіologії і medicini – 2014 – Vip. 3, Tom 2 (111). –  P. 70-74. [in Russian]. 8. Skibinskaya T. R. (2017). Gistologiya. Trudnee li ee uchit' segodnya? [Histology. Is it harder to learn today?] / T. R. Skibin-skaya, L. M. Sokurenko, L. B. Shobat, YU. B. CHajkovskij // Svіt medicini ta bіologії. – 2017. – № 3(61). – P. 204-208. [in Rus-sian]. 9. Fedosyeyeva O. V. (2014). Innovacijni metodologichni aspekti organizaciyi auditornoyi roboti studentiv na kafedri gis-tologiyi, citologiyi ta embriologiyi v konteksti kreditno-modulnoyi sistemi osviti [Innovative methodological aspects of the 
organization of student work in the department of histology, cytology and embryology in the context of the credit-modular sys-
tem of education] / O. V. Fedosyeyeva // Svit medicini ta biologiyi. – 2014. – № 4(47). – P. 228-231. [in Ukrainian]. 10. Shamalo S.M. (2013). Zastosuvannya interaktivnogo metodu «Mozkovogo shturmu» pri vikladanni gistologiyi, citologiyi ta embriologiyi [Application of the Brainstorming interactive method in teaching histology, cytology and embryology]/  



231 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

Вікторія ПШИЧЕНКО, Наталя ВИЧАЛКОВСЬКА, Світлана ТАРАСОВА, Олена КУЧЕР, Ірина КОСТЕНКО  Особливості методики викладання нормативного курсу «Цитологія» студентам педагогічних спеціальностей... S. M. Shamalo, T. Ya. Rudyuk, Yu. B. Chajkovskij, A. S. Demidchuk, V. L. Rudyuk // Svit medicini ta biologiyi. – 2013. – № 2. –  P. 189-193. [in Ukrainian]. 11. Shepitko V.I. (2012). Shlyahi udoskonalennya metodiki vikladannya gistologiyi, citologiyi ta embriologiyi inozemnim studen-tam anglijskoyu movoyu [Ways to improve the methods of teaching histology, cytology and embryology to foreign students in 
English] / V. I Shepitko, O. S. Yakushko, G. A. Yeroshenko, O. D. Lisachenko // Svit medicini ta biologiyi. – 2012. – №4. –  P. 132-133. 

 
Виктория Пшиченко, Наталья Вычалковская, Светлана Тарасова, Елена Кучер, Ирина Кос-

тенко. Особенности методики преподавания нормативного курса «Цитология» студентам педа-
гогических специальностей в рамках кредитно – трансферной системы  

Целью работы было рассмотреть основные подходы к организации преподавания нормативной 
дисциплины «Цитология» для студентов педагогических специальностей и пути их совершенствования 
в рамках кредитно-трансферной системы. В статье представлены и проанализированы опыт препода-
вания курса «Цитология» студентам специальности 014.05. Среднее образование (Биология) Николаев-
ского национального университета имени В.А. Сухомлинского. Установлено, что применение на кафедре 
широкого спектра методических приемов, в которых ведущая роль принадлежит качественному на-
глядному материалу, что способствует более качественному и эффективному усвоению сложного и 
объемного учебного материала по цитологии, формирует воображаемое мышление, повышает моти-
вацию к изучению биологии и привлечению с первого курса к научной работе кафедры. 

Ключевые  слова :  цитология, студенты, качество обучения, кредитно-трансферная система. 
 
Victoria Pshуchenko, NatalyaVichalkovska, Svetlana Tarasova, Elena Kucher, Irina Kostenko. Fea-

tures of the teaching methodology of the normative course «Cytology» for students of pedagogical spe-
cialties within the framework of a credit and transfer system 

In the current conditions of development and reform of the education system, requirements for the content 
and quality of training of young professionals are constantly increasing. That is why the need to improve the qual-
ity of professional training of specialists in accordance with international standards in the context of today is one 
of the priority tasks. Cytology, being the foundation of biological education, plays an important role in this proc-
ess. And the quality of the future biology teacher depends on the quality of the training in this discipline. It should 
be emphasized that this discipline is the only one that most fully and widely acquaints the future biology teacher 
with the structure of normal cells and is a theoretical and methodological basis for understanding a number of 
other biological disciplines.  

The purpose of this work was to consider the main approaches to the organization of teaching the normative 
discipline «Cytology» for students of pedagogical specialties and ways to improve them within the credit transfer 
system. The article presents and analyzes the experience of teaching cytology course to students of specialty 
014.05. Secondary education (Biology) of Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlinsky.  

The specificity and complexity of teaching the discipline "Cytology" due to the large amounts of theoretical 
material, the complexity of the spatial imagination of the structure of cells, intracellular components and their 
relationship, necessary to ensure the vital activity of the cell and the organism as a whole, memorizing a signifi-
cant number of special terminology microscope and sketching of permanent histological preparations. That is 
why an important component in the organization of the educational process is the provision of quality clarity 
during teaching. The use of interactive learning systems, in our opinion, makes the study of the material the most 
accessible and understandable.  

It is established that application at the department of a wide range of methodical techniques in which the 
leading role belongs to high-quality visual material, promotes better and more efficient learning of complex and 
voluminous educational material on cytology, forms imaginary thinking, increases motivation to study biology 
and involvement to the scientific work of the department. 

Keywords :  cytology, students, quality of learning, credit transfer system.  
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Юлія РУДЕНКО · Використання аудіовізуальних засобів навчання у формуванні професійно-методичної  спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

Об’єктивним на сучасному етапі розвитку педагогічної спільноти є зростання ролі інтерак-тивних технологій (медіа технології, ІКТ техноло-гії, комп’ютерні технології тощо) в освітньому процесі закладів вищої освіти. Актуальність звер-нення до використання аудіовізуальних засобів навчання у фаховій підготовці майбутніх вихова-телів ЗДО зумовлюється низкою чинників: розро-бка шляхів, наукових підходів, алгоритму успіш-ного формування інформаційної, цифрової грамо-тності майбутніх фахівців дошкільної освіти; під-вищення загального рівня інформаційної та медіа грамотності майбутніх вихователів; процес фор-мування знань, умінь і навичок використання но-вих інформаційних, інформаційно-комуніка-ційних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти та в роботі з дітьми дошкільного віку, кінцевим результатом якого є сформованість медіакультури, цифрової грамотності; формуван-ня знань, умінь і навичок створення раціонально-го, безпечного, професійно-зорієнтованого медіа-простору; відповідність майбутніх вихователів сучасним вимогам ринку праці. Останнім часом 

проблема навчання мовлення з використанням аудіовізуальних засобів навчання виступила пре-дметом низки досліджень: проблема медіаосвіти (Г. Онкович, Б. Потятинник, І. Чемерис, В. Робак, Ю. Чернявська та ін); з’ясування методичної доці-льності використання аудіовізуальних засобів навчання в мовленнєвому розвитку майбутніх фахівців (Т. Бабійчук, О. Білик, А. Гуржій, Л. Добровольська, Г. Заєць, О. Сухорукова, М. Шев-ченко, В. Федчик та ін.); використання відео тех-нологій в освітньому процесі (О. Зубченко, С. Ніко-лаєва, О. Тарнопольський та ін.). Наявні супереч-ності між: дидактичним, лінгводидактичним, ме-тодичним потенціалом аудіовізуальних засобів навчання та відсутністю науково-обґрунтованої методики їх використання в процесі професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх вихователів ЗДО; необхідністю формування медіа, цифрової та інформаційної грамотності майбутніх вихователів та недостатнім використанням інформаційно-комунікаційних, медіа технологій в процесі їхньої мовної освіти зумовили необхідність наукової розвідки з досліджуваної проблеми.  
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ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ  
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ  
КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  

ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Статтю присвячено проблемі використання аудіовізуальних засобів навчання у формуванні профе-

сійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Метою статті є: 
визначення сутності ключового поняття започаткованої наукової розвідки «аудіовізуальні засоби на-
вчання»; обґрунтування педагогічної, методичної, лінгводидактичної раціональності використання 
аудіовізуальних засобів навчання в процесі психолого-педагогічного супроводу професійно-мовленнєвої 
діяльності майбутніх вихователів в освітньому процесі вищих навчальних закладів; схарактеризувати 
основні аудіовізуальні засоби мовленнєвого розвитку майбутніх вихователів (візуальні, аудіативні, ауді-
овізуальні). У статті подано класифікацію аудіовізуальних засобів формування професійно-методичної 
спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів, а саме: візуальні (картини україн-
ських художників, ілюстрації художників-ілюстраторів, літературні карти до культурно-значеннєвих 
професійно-орієнтованих текстів, електронне портфоліо, схеми); аудіативні (аудіозаписи мовлення 
вихователів практиків, аудіозаписи мовлення студентів, аудіозаписи дітей дошкільного віку, аудіотекс-
ти у виконанні майстрів художнього слова, аудіо-казки, аудіо-вірші, аудіо-байки), музичні твори україн-
ських композиторів; аудіовізуальні (відео-кейси, мультфільми за сюжетами творів українського фольк-
лору, відеофрагменти за змістом художніх творів для дітей дошкільного віку, анімаційні фільми за те-
матикою українських народних казок, відеофрагменти конспектів занять в закладах дошкільної освіти, 
відеофонограми). 

Ключові  слова :  аудіовізуальні засоби навчання, професійно-мовленнєва діяльність, майбутні ви-
хователі закладів дошкільної освіти, професійно-методична спрямованість. 
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Юлія РУДЕНКО · Використання аудіовізуальних засобів навчання у формуванні професійно-методичної  спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти Метою започаткованої наукової розвідки є обґрунтування методичного, лінгводидактично-го, методичного потенціалу використання аудіо-візуальних засобів навчання у формуванні профе-сійно-методичної спрямованості майбутніх вихо-вателів закладів дошкільної освіти. Для досягнен-ня поставленої мети було окреслено низку за-вдань: 1) визначити сутність поняття «аудіо-візуальні засоби навчання»; 2) обґрунтувати пе-дагогічну доцільність і методичну раціональність використання аудіовізуальних засобів навчання в професійно-мовленнєвій підготовці майбутніх вихователів ЗДО; схарактеризувати аудіовізуаль-ні засоби, які було використано у формуванні про-фесійно-методичної спрямованості майбутніх ви-хователів ЗДО. Аудіовізуальні засоби навчання, або «екранно-звукова наочність», на думку Т. Бабійчук, є «синтезом достовірно наукового викладу фактів з елементами мистецтва» та сприяють формуван-ню стійкого інтересу до літературних творів та навчання мовлення на їх основі [1, 9]. Викорис-тання аудіовізуальних засобів навчання (відео-презентація, відео-фрагменти, відео-фільми, відео-записи, відео-кейси тощо) в мовленнєвому роз-витку, за даними досліджень Л. Добровольської, запускає механізм ефективної взаємодії зорових і слухових центрів людини, стимулюють розвиток внутрішнього мовлення, сприяють функціонуван-ню механізмів мовленнєвої діяльності, спонукає студентів до комунікативної діяльності [4,191-193]. Використання аудіовізуальних засобів в роз-витку мовлення студентів, на думку В. Федчик, підвищує ефективність формування мовних, мов-леннєвих знань, умінь і навичок, а саме: справляє на мовців паралельний одночасний вплив (зображення, звук і власне мовлення) по всіх ка-налах сприйняття (зоровий, слуховий тощо), що автоматично сприяє глибшому і міцному запам’я-товуванню мовного матеріалу; розвиває мовне чуття, внутрішнє мовлення; сприяє розвитку асо-ціативного мислення і творчої уяви; стимулює активність і самостійність; підвищує їхню мотива-цію [11].  На основі аналізу наукових розвідок визнача-ємо поняття «аудіовізуальні засоби навчання» як особливу групу засобів навчання, що: використо-вуються педагогом для обробки, передачі, сприй-няття професійно-орієнтованої інформації; забез-печують створення нового, унікального медіа продукту, з наперед визначеною методичною, лінгводидактичною метою; сприяють обробці, збереженню, презентації професійно-орієнто-ваної інформації у вигляді аудіо, відео, аудіовізуа-льних джерел; засновані на раціональному поєд-нанні звуку, зображення, кольору, і на цій основі 

забезпечують наочно-слухову форму сприйняття інформації формування інтегральної та низки загальних (ЗК) та фахових (ФК) компетентностей.  
Педагогічну і методичну доцільність викорис-тання аудіовізуальних засобів навчання, як невід’-ємної складової психолого-педагогічного супро-воду формування професійно-методичної спрямо-ваності культуромовної особистості майбутніх вихователів вбачаємо: в можливості добору, мето-дичної селекції, обробки великого об’єму профе-сійно-зорієнтованої інформації, трансформуванні отриманої слухової, зорової інформації; можливо-сті раціонального поєднанняя загальнопедагогіч-них традиційних форм, засобів, методів і прийо-мів та аудіовізуальних (відео+ аудіо+ аудіовізуалі-зація) з пріоритетом мовленнєвих завдань та ви-користання отриманої професійно-орієнтованої інформації в майбутній професійно-мовленнєвій діяльності в ЗДО. А. Гуржій зазначає, що використання аудіові-зуальних засобів навчання в мовній освіті забез-печує: доступність навчання, його індивідуаліза-цію й інтенсифікацію; активізацію емоцій та інте-ресу студентів; урізноманітнення форм проведен-ня занять, що стає можливим завдяки «комбінації та одночасному задіянні зорових і слухових аналі-заторів» [4]. Застосування аудіовізуальних засобів в мовній освіті майбутніх фахівців, на думку Г. Заєць, є методично-виправданим саме завдяки «синтезу зображення, слова, музики, шуму, кольо-ру» стає можливим «індивідуалізація навчання, масове охоплення студентів, створення позитив-ного емоційного фону в процесі навчання мовлен-ня; посилення мотиваційного аспекту мовленнє-вих занять» [5, 25-26]. Лінгводидактична спрямованість у викорис-танні аудіовізуальних засобів в професійно-мовленнєвій фаховій підготовці майбутніх вихо-вателів полягає у: високій інформативності, раці-ональній передачі навчального матеріалу; реаліс-тичності відображення явищ і фактів дійсності, можливістю використання аудіо, відео продукції у формуванні професійно-методичної спрямованос-ті майбутніх вихователів ЗДО. Дидактичними фу-нкціями аудіовізуальних засобів навчання, за да-ними досліджень Т. Бабійчук, є формування: чита-цької компетенції студентів; формування в них стійкого інтересу до опанування українського мовлення; полегшення сприймання навчальної інформації; посилення емоційного фону мовлен-нєвих занять; створення проблемних ситуацій і ситуацій успіху в процесі навчання і розвитку мо-влення; дозволяє урізноманітнювати форми, ме-тоди, прийоми роботи з розвитку мовлення [1,10]. Дидактичними принципами, на яких базується ефективне використання аудіовізуальних засобів 
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Юлія РУДЕНКО · Використання аудіовізуальних засобів навчання у формуванні професійно-методичної  спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти навчання в процесі навчання й розвитку мовлен-ня є: принцип цілеспрямованості; принцип зв’яз-ку із життям; принцип наочності; принцип ство-рення позитивного емоційного фону у процесі навчання мовлення; [5 ,26].  Робота студентів із фонозаписами, аудіозапи-сами, відеозаписами створює умови для імітації і використання почутого під час продукування вла-сних усних висловлювань. Наслідуючи, імітуючи мовлення українських артистів, дикторів, імітую-чи їхнє зразкове, українське літературне мовлен-ня, аналізуючи їхнє мовлення за всіма показника-ми (інтонація, дикція, темп, тембр, звукова куль-тура, граматична правильність мовлення, вираз-ність, емоційність, експресивність, образність, правильність тощо) студенти відпрацьовують базові мовленнєві вміння і навички [11]. З-поміж функцій аудіовізуальних засобів на-вчання (відеофрагментів, міні-екранізацій) Т. Бабійчук виокремлює: здійснення естетичного сприймання творів мистецтва, розуміння мови театру і кіно; розвиток творчої особистості студе-нтів (характеру, почуттів, свідомості); національ-но-патріотичне виховання; формування умінь презентації своїх знань через активні форми тощо [1,10]. В процесі формування професійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів було використано візуальні, аудіа-тивні, аудіовізуальні засоби на-вчання. Їх докладну характеристи-ку подано за допомогою схеми. З-поміж візуальних засобів було використано відео матеріали з картинами українських народних художників для дітей дошкільного віку, сайти про українських худож-ників-ілюстраторів для дітей до-шкільного віку (найкращі худож-ники-ілюстратори незалежної України https://bokmal.com.ua/people/najkrashhi-dytjachi-iljustra-tory-nezalezhnoji-ukrainy/; чарівни-ки з дитинства (художники-ілюст-ратори дитячих книг) http://www.childlib.dp.ua/index.php/ru/resursi/2014-02-19-12-27-57/1052- charivnyky-z-dytynstva; ті, що малю-ють між слів. Сім українських ілюс-траторів, яких варто знати https://life.pravda.com.ua/culture/2016/-07/8/214736/, тощо. В ході викла-дання курсу «Методика ознайом-лення дітей з українським народо-знавством в ЗДО» майбутніми ви-хователями було започатковано 

проекти «Українські художники для дошкільни-ків», «Художники-ілюстратори для українського дошкілля», в рамках якого студенти розробляли електронне портфоліо, яке містило відео презен-тації картин українських художників та художни-ків-ілюстраторів, які рекомендовані освітніми програмами для закладів дошкільної освіти. Наве-демо орієнтовну структуру електронного портфо-ліо: стисла біографічна довідка (з обов’язковим посиланням на бібліотечні та інтернет джерела) про художника (художника-ілюстратора); його картини (ілюстрації до художніх творів) у форма-ті відео (мета) файлів, які рекомендовані освітні-ми програмами для закладів дошкільної освіти; конспекти занять на ознайомлення з творчістю українських народних художників (художників-ілюстраторів) для дітей різних вікових груп.  Візуальні засоби було використано також під час роботи над проектом «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку». В рамках роботи над проектом студенти готували народознавчі теки, які містили народознавчий матеріал для кожної вікової групи: відео презен-тації з картинами українських художників; відео, кадроплани за змістом КЗПОТ, віршів, байок, ко-лискових пісень; відео презентації з теми «Українське народно-декоративне мистецтво» (різьба по дереву, вишивкарство, килимарство, 

Схема 1. – Класифікація аудіовізуальних засобів формування  професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів 
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ткацтво, лозоплетіння, писанкарство, витинанки, вироби з соломи, кераміка, вироби зі шкіри, техні-ки оздоблення шкіри тощо). З-поміж аудіативних засобів навчання у фор-муванні професійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів було використано: онлайн платформи: українських народних казок для ді-тей дошкільного віку https://derevo-kazok.org/sluhati-ukrayinski-narodni-kazki.html; http://partner.biz.ua/album /787/ukrainski-narodni-kazki-ukrainski-audio-kazki-2000; http://soroka-vorona.info/kazky/audiokazky.html; сайт цілодобо-вого радіо «Радіо хвиля авторських казок україн-ською мовою для дітей» (https://kazky.suspilne. media/online.php); українських народних пісень: збірка колискових для дітей – http://deti.e-papa.com.ua/dytyachi-pisni/5/; збірка аудіо колис-кових для дітей https://kampot.org.ua/ua_kazku/ua_koluskovi/77-zbirka-audio-koliskovih-ukrayin-skih-pisen.html; музичний проект колискових пі-сень «Люлі бай» https://caribbean.com.ua/ua/concert_hall_ua/muzichniy-proekt-koliskovikh-pisen-lyu/ тощо. Щодо аудіовізуальних засобів у формуванні професійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів було використано: відео-кейси, відео-фрагменти за змістом художніх творів для дітей дошкільного віку; анімаційні фільми за темати-кою українських народних казок та фольклорних творів, відеофонограми та відеофрагменти конс-пектів занять в ЗДО.  Наведемо алгоритм створення відеофрагмен-тів, відеофонограм за змістом КЗПОТ (культурно-значеннєвих-професійно зорієнтованих текстів): уважне прочитання твору; визначення дидактич-ної, лінгводидактичної, методичної, педагогічної мети відеофрагменту; мовне оформлення; зйомка відеофрагменту; складання плану презентації відеофрагменту перед аудиторією; самоаналіз та самооцінка відеофрагменту.  Зазначимо, що аудіовізуальні засоби форму-вання професійно-методичної спрямованості осо-бистості майбутніх вихователів використовува-лись в освітньому процесі студентів 1-4 курсів денного та заочного відділень у викладанні кур-сів: «Дитяча література», «Основи образотворчого мистецтва з методикою образотворчої діяльності в ЗДО» (перший курс); «Етнопедагогіка», «Культура мовлення та виразне читання» (другий курс); «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ЗДО», «Методика ознайомлення дітей з українським народознавст-вом» (третій курс); «Методика навчання українсь-кої мови у ЗДО» (четвертий курс). Аудіовізуальні засоби навчання було використано на лекційних, практичних, лабораторних заняттях з означених 

дисциплін, в організації самостійної роботи студе-нтів, в процесі виконання індивідуально-нав-чально-дослідних завдань з дисциплін. Проілюструємо окремими прикладами вико-ристання аудіовізуальних засобів у формуванні професійно-методичної спрямованості культуро-мовної особистості, а саме формування оцінно-рефлексивної компетенції майбутніх вихователів в процесі викладання курсу «Культура мовлення та виразне читання».  На початку лабораторних занять було залуче-но такі настанови-стимули студентів на квазі-професійну оцінно-рефлексивну діяльність: «проаналізуйте конспект заняття…, визначте по-милки вихователя…, які недоліки ви зафіксували під час перегляду відео-уривку…, оцініть мовлен-ня вихователя (виразне / невиразне)…, дайте оці-нку володіння вихователя методикою розвитку виразного мовлення дошкільників…» тощо. 
Ситуація 1. Методистом здійснюється переві-рка проведення вихователями занять з розвитку виразного мовлення дітей дошкільного віку. 
Завдання 1. Студентам пропонували відео-кейси із записами конспектів занять з розділів: «Художня література», «Ознайомлення з українсь-ким народознавством в дошкільному закладі», «Методика розвитку мовлення», метою яких був розвиток виразного мовлення дітей дошкільного віку. Кожен студент отримував індивідуальний відео-кейс із фрагментом конспекту заняття, його завдання полягало в тому, щоб: ознайомитися з ним, визначити вікову групу, проаналізувати ви-користані вихователем методи, прийоми розвит-ку виразного мовлення дошкільників; визначити доцільність чи недоцільність цих методів та при-йомів; визначити помилки вихователя під час проведення заняття; надати методичні рекомен-дації щодо розвитку виразного мовлення дітей. 
Завдання 1. Мета: сформувати вміння май-бутніх вихователів добирати мовленнєві вправи й ігрові прийоми для формування адекватної  самооцінки і взаємооцінки виразності мовлення дітей. 
Процедура виконання. Студентам пропону-ються: 1. Відеозаписи зі сценаріями театральних вистав, конспектів занять з різних розділів про-грами, та фрагменти ігрових моментів (дидак-тичні ігри, мовні, мовленнєві гри) для дітей до-шкільного віку за змістом КЗПОТ (культурно-значеннєвих професійно-зорієнтованих текстів). 2. Студенти мають проаналізувати, які мовні й немовні засоби виразності було використано ви-хователем-практиком (однокурсником) під час їх проведення. 3. Здійснити рефлексію використан-ня студентом засобів виразності (мовних та  немовних). 4. Заповнити таблицю «Використання 
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мовних засобів виразності вихователем». 5. Запропонувати власні ігри на розвиток вираз-ного мовлення дошкільників на конкретному за- нятті. У графі примітка студенти мають зазначи-ти, які б вони використали засоби виразності на цьому занятті.  

Пропоновані студентам відеозаписи конспек-тів занять: Заняття "Осінь в гості завітала", серед-ній вік, ДНЗ № 295, м. Кривий Ріг. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Ab5phd6DPj4; Скриня казок ДНЗ 50 (фотовідеозйомка, фотозйо-мка). Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TnnkAUZmN7g; "Вихователь року -2017". Відкрите заняття М.М.Ахмедова. режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=JQUsorrGFU4; конспект заняття в старшій групі. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=B9R8Dt26ghQ. 

Завдання 2. Мета: з’ясувати наявність умінь майбутніх вихователів взаємооцінювати виразне мовлення своїх однокурсників. 
Процедура виконання. Студентам про-понується: 1. Аудіозаписи та протоколів мовлен-ня однокурсників з педагогічної практики. 2. Про-аналізувати їх мовлення щодо наявності засобів виразності в їхньому мовленні. 3. Результати  аналізу мовлення однокурсників занести до таб-лиці.  
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Таблиця – Рефлексія «Використання мовних засобів виразності вихователем» 
№ аналізованого 
відеозапису 

Засоби виразності, які використано вихователем під час проведення заняття 
            Примітка 

1                               
2                               
3                               

Мовні Синтак
сичні 

Стиліс
тичні 

Лексик
о-

семант
ичні 

Лексич
ні 

Фонет
ичні 

Інтона
ційні 

Немов
ні 

Тропи
 

Словот
ворчі 

Морфо
логічн

і 
Графіч

ні 

Таблиця 

Аудіозапис (назва, поряд-ковий номер) 
Засоби виразності мовлення (ПІБ) 

    
Голос 

Наго-лос Паузи  (їх види) Дихання (тип  дихання) Примітка        
                                
                                

Тембр
 Сугест
ивніст

ь 
Адапти

вність
 

Витри
валіст

ь 
Шумос

тійкіст
ь 

Леткіс
ть 

Сила Висота
 

Артик
уляція

 
Дикція

 
Темп 

Завдання 1. Мета: з’ясувати вміння студен-тів здійснювати самооцінювання власного вираз-ного мовлення. 
Процедура виконання. Студентам запропо-новано виконати завдання: 1. Письмово здійсни-ти аналіз виразних засобів, які вжито у власному письмовому тексті (опис, розповідь, казка, опові-дання) 2. Класифікувати засоби виразності влас-ного мовлення. 3. Свої спостереження занести до робочого зошиту з виразного читання. 
Завдання 2. Мета: діагностувати наявність умінь самооцінки власного виразного мовлення. 
Процедура виконання. Студентам пропону-ється: 1. Магнітофонний (диктофонний) аудіо 

запис власного мовлення, зробленого під час пе-дагогічної практики (уривок конспекту заняття, читання художнього твору тощо). 2. Виписати до робочого зошиту засоби виразності, що викорис-товуються у власному розмовному мовленні. 3. Класифікувати засоби виразності, що викорис-товуються у власному мовленні. 4. Порівняти са-мооцінку виразності власного мовлення із взає-мооцінкою власного мовлення однокурсниками.  Як засвідчили результати започаткованої наукової розвідки, використання аудіовізуальних засобів навчання в освітньому процесі сприяло: підвищенню мотивації (самомотивації, взаємо-мотивації) щодо формування професійно-
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вихователів; формуванню медіаграмотності та цифрової грамотності майбутніх вихователів за-кладів дошкільної освіти.  Перспективи подальших наукових розвідок започаткованого дослідження вбачаємо в розроб-ці методики використання аудіовізуальних засо-бів в дистанційній освіті майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, створенні електрон-них підручників з використанням аудіовізуальних текстів. 
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Юлия Руденко. Использование аудиовизуальных средств обучения в формировании профес-
сионально-методической направленности культурноречевой личности будущих воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений 

Статья посвящена проблеме использования аудиовизуальных средств обучения в формировании 
профессионально-методической направленности будущих воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений. Цель статьи: определить понятие «аудиовизуальные средства обучения», обосновать пе-
дагогическую, методическую, лингводидактическую рациональность использования аудиовизуальных 
средств обучения в психолого-педагогическом сопровождении профессионально-речевой деятельности 
будущих воспитателей во время обучения в высших учебных заведениях; охарактеризовать основные 
аудиовизуальные средства речевого развития будущих воспитателей (визуальные, аудиативные, аудио-
визуальные). В статье представлена классификация аудиовизуальных средств формирования профес-
сионально-методической направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей, а имен-
но: визуальные (картины украинских художников, картины украинских художников иллюстраторов, 
литературные карты к культурно-значимым профессионально-ориентированным текстам, электрон-
ное портфолио, схемы); аудиативные (аудиозаписи речи воспитателей практиков, аудиозаписи речи 
студентов, аудиозаписи речи детей дошкольного возраста), музыкальные произведения украинских 
композиторов, аудиотексты в исполнении мастеров художественного слова, аудио-сказки, аудио-
стихотворения, аудио- басни); аудиовизуальные (видео-кейсы, мультфильмы на сюжеты произведений 
украинского фольклора, видеофрагменты по содержанию художественных произведений для детей до-
школьного возраста, анимационные фильмы на темы украинских народных сказок, видеофрагменты 
конспектов занятий в дошкольном учреждении, відеофонограми). В статье представлены примеры 
использования аудиовизуальных средств обучения в процессе формирования профессионально-
методической направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей дошкольных учре-
ждений (квази-профессиональная деятельность, лекционные, практические, лабораторные занятия 
таких дисциплин как «Культура речи и выразительное чтение», «Методика ознакомления детей з укра-
инским народознавством в дошкольном учреждении». 

Ключевые  слова :  аудиовизуальные средства обучения, профессионально-речевая деятельность, 
будущие воспитатели дошкольных образовательных учреждений, профессионально-методическая на-
правленность. 

 
Yulia Rudenko. The using of audiovisual teaching aids in the formation of the professional and 

methodological orientation of the cultural and speech personality of future educators of preschool 
educational institutions 

The article has been devoted to the problem of using audiovisual teaching aids in shaping the professional 
and methodological orientation of future educators of preschool educational institutions. Purpose of the article: 
define the concept of "audiovisual teaching aids", to substantiate the pedagogical, methodological, lingvodidactic 
rationality of the using of audiovisual teaching aids in the psychological and pedagogical support of the profes-
sional and speech activities of future educators during their studies in higher educational institutions; describe 
the main audiovisual means of speech development of future educators (visual, audiative, audiovisual). The article 
has been presented the classification of audiovisual means of forming a professional and methodological orienta-
tion of the cultural and speech personality of future educators, namely: visual (paintings by Ukrainian artists, 
paintings by Ukrainian illustrators, literary maps to culturally significant professionally oriented texts, electronic 
portfolio, schemes); audiative (audio recordings of speech by educators, practitioners, musical works by Ukrain-
ian composers, audio recordings of students, audio recordings of preschool children), audio texts performed by 
masters of the literary word, audio tales, audio poems, audio fables); Audiovisual (video cases, cartoons on the 
plots of works of Ukrainian folk-lore, video fragments on the content of works of art for preschool children, ani-
mated films on the themes of Ukrainian folk tales, video fragments of classroom abstracts in a preschool institu-
tion, video phonograms). The article presents examples of the use of audiovisual teaching aids in the process of 
forming the professional and methodological orientation of the cultural and speech personality of future pre-
school teachers (quasi-professional activities, lectures, practical, laboratory classes in disciplines such as “Speech 
Culture and Expressive Reading”, “Methods for introducing children with Ukrainian nationality in preschool edu-
cational institutions. " 

Keywords :  audiovisual teaching aids, professional and speech activity, future preschool educators, profes-
sional and methodological orientation. 
 



239 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

Ірина САРАЄВА · Діяльнісний підхід у векторі формуваннь оцінно-контрольних дій  у дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності  
DOI: 10.33310/2518-7813-2020-68-1-239-245  
УДК 372.016 

Ірина  САРАЄВА  
аспірантка 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  
м. Ізмаїл, Україна 

e-mail: ladybug82@ukr.net 

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ВЕКТОРІ ФОРМУВАННЬ  
ОЦІННО-КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ У ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті визначено сутність понять «методологія», «методологія педагогічних досліджень»; наве-

дено погляд Гончаренко С. У. щодо визначення місця методології педагогічної науки в загальній системі 
методологічного знання. З’совано зміст понять «дія», «діяльність» в дослідженнях філософів, психоло-
гів і педагогів; визначено структуру діяльності та її види спираючись на теорію діяльності 
О. М. Леонтьєва. Досліджено погляди педагогів та психологів сучасності щодо сутності діяльнісного 
підходу та його основних положень. Узагальнено та позиціоноване власне бачення автора стосовно 
поняття діяльності дітей старшого дошкільного віку. 

Ключові  слова :  методологія, методологія педагогічних досліджень, дія, діяльність, діяльнісний 
підхід. Започатковуючи дослідження з формування оцінно-контрольних дій у дітей дошкільного віку в процесі різних видів діяльності закономірним постає питання з’ясувати понятійні складники досліджуваного конструкту, як-от дія, діяльність, діяльнісний підхід. Оскільки науковим підґрун-тям будь-якого педагогічного дослідження є ме-тодологія (закони, принципи, закономірності, під-ходи), з’ясуємо сутність феномена «методологія» та «методологія педагогічних досліджень». У ши-рокому розумінні визначення «методологія» по-дає С. Гончаренко. За його словами, методологія – це «система теоретичних знань (філософських, психологічних, наукових тощо), які виконують роль провідних принципів наукового пізнання, шляхів (напрямів), засобів реалізації досліджен-ня» [3, 70]. Науковим підґрунтям будь-якого досліджен-ня є методологія, зокрема методологічні підходи. Поняття «методологія» – складне, одне з най-більш невизначених понять, часто тлумачиться в педагогічних працях по-різному. З філософського погляду П. Йолона, методо-логія тлумачиться як: «сукупність підходів, спосо-бів, методів прийомів та процедур, що застосову-ються в процесі наукового пізнання та практичної діяльності для досягнення наперед визначеної мети»; « галузь теоретичних знань і уявлень про сутність і форми, закони, порядок та умови засто-сування підходів, способів методів, прийомів та процедур у процесі наукового пізнання та практи-чної діяльності» [14, 374]. Психологи (В. Войтко, Н. Побірченко, Т. Корні-лова, І. Ушакова, Л. Велитченко) визначали понят-тя «методологія» як «учення про методи пізнання 

і перетворення світу»; систему принципів, мето-дів і способів організації та побудови теоретичної і практично діяльності, а також вчення про цю систему [10] ; «вчення про структуру, логічну ор-ганізацію, методи та засоби діяльності; компо-нент будь-якої діяльності, внутрішня організація та регулювання процесів пізнання; це система пізнавальних та загальнотеоретичних принципів, що наперед визначають програму та спосіб дослі-дження, це вчення про логічну організацію, струк-туру та засоби діяльності» [9, 8]. З педагогічного погляду, «методологія – вчення про метод, наука про побудову людської діяльності» [4, 498]. Водночас у наукових дослідженнях не можна обмежитись загальноприйнятими визначеннями. На думку С. Гончаренка, потрібно враховувати специфічні особливості методологічних підходів кожної наукової галузі, її методів, принципів, за-конів дослідження. У цьому зв’язку виникає необ-хідність звернутись до методології педагогіки та педагогічних досліджень. За С.Гончаренком, методологія педагогіки (і галузевих педагогічних досліджень) – «це система знань (і способи їх одержання) про засади, струк-туру педагогічної теорії, підходи досліджуваних явищ, а також методи формування умінь і нави-чок та розвиток с особистісних якостей» [3, 71]. Розрізняють кілька рівнів методології: філо-софські знання, які охоплюють філософські осно-ви дослідження його світоглядну функцію і зага-льнонаукові положення; загальнонаукова мето-дологія (системний підхід, синергетичний підхід, діяльнісний підхід, особистісно зорієнтований підхід, характеристика різних типів наукових дос-ліджень, етапи й елементи); конкретно-наукова 
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Ірина САРАЄВА · Діяльнісний підхід у векторі формуваннь оцінно-контрольних дій  у дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності  методологія, тобто сукупність методів, принципів дослідження і процедур, які застосовуються в тій чи в тій спеціальній науковій дисципліні [3, 70]. Одним із наукових понять, пов’язаних з мето-дологією, є поняття методу. Метод – це спосіб по-будови і обґрунтування системи філософського знання; сукупність прийомів і операцій практич-ного і теоретичного освоєння дійсності [4, 486]. Поняття «метод», за визначенням С. Гончаренка, застосовується в широкому і вузькому розумінні і означає пізнавальний процес, який включає, крім останнього, ще синтез, абстрагування, узагаль-нення тощо); у вузькому – спеціальні прийоми наукової дисципліни. Наприклад, у психології і педагогіці – метод наукового спостереження, ме-тод опитування, експериментальний метод тощо [4, 487]. У методологічному знанні особливо важливу роль відіграють принципи і вимоги до дослідни-цької діяльності; об’єднують теорію і практику, дають практиці науково обґрунтовані орієнтири. С. Гончаренко описує такі методологічні принци-пи: об’єктивності, всебічності, принцип сутнісно-го аналізу, принцип єдності історичного і логічно-го, принцип цілісності. Вказані методологічні принципи визначають загальні орієнтири теоре-тичного і емпіричного наукового дослідження і відповідної діяльності виконавця [3, 78]. Особливе значення вчений надає принципу активної діяльності особистості, який орієнтує дослідника на те, що не лише довколишнє середо-вище формує особистість, а й особистість активно пізнає і перетворює довкілля. Цей принцип дає можливість розглянути зміни в особистості через призму її діяльності. С. Гончаренко вважав, що вплив діяльності на особистість величезна і поза нею немає людини, але суть людини не вичерпу-ється діяльністю і не може бути зведене до неї і повністю з нею ототожнена. З цим принципом тісно пов’язаний діяльнісний підхід, який у педа-гогічних дослідженнях виступає конкретно-науковим методологічним принципом [4, 80]. От-же, методологічними засадами започаткованої теми дослідження з формування оцінно-контрольних дій у дітей дошкільного віку було обрано діяльнісний підхід. Звернімося до сутності феномена «діяль-ність». Проблема діяльності досліджувалась бага-тьма вченими: філософами ( Й. Фіхте, Г. Гегель, Л. Фейєрбах, М. Каган), психологами (Л. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Рубінштейн, О. Смирнов, Б. Теплов, П. Гальперін, Д. Ельконін), педагогами (В. Сухомлинський, О. Абдуліна, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, О. Щербаков, Е. Юдін). Поняття діяльності є однією з фундаменталь-них категорій класичної філософії. Так, у філософ-ських словниках поняття «діяльність» визнача-

ють як «форму активності, що характеризує здат-ність людини чи пов’язаних з нею систем бути причиною змін у бутті»; «форму активного став-лення людини до довкілля з метою перетворен-ня»; «специфічно людську форму активного став-лення до довкілля, зміст якої складає його доціль-ні зміни і перетворення в інтересах людей» [13, 160]; «суттєва визначеність способу буття люди-ни у світі, здатність її вносити в дійсність зміни, опосередковані ідеальним; поняття, яке характе-ризує функції суб’єкта в процесі його взаємозв’яз-ку з об’єктом». Вчення про діяльність як актуалізацію мож-ливого було закладено Аристотелем. У системати-чній формі концепція діяльності представлена в класичній філософії, зокрема в працях І. Фіхте, де він відкинув «річ у собі» і створив систему суб’єк-тивно-ідеалістичної діалектики, вихідним понят-тям якої є самосвідомість, «Я», а її головною влас-тивістю – діяльність. Г. Гегель уважав, що діяльність створює свій зміст з абсолютної ідеї. На думку філософа, абсо-лютна ідея повертається до самої себе і осягає свій зміст у різних видах людської свідомості і діяльності. Хто виявляє діяльність, за словами Гегеля, стосовно якої-небудь речі, той не тільки цікавиться речами, але й збуджується ними. Антропологічний принцип у філософії, прий-нятий Фейєрбахом, припускає, що особливості людської діяльності й історичний розвиток люди-ни повинні виводитися з природності людини  [7, 49]. Так, М. Каган стверджував, що діяльність – засіб існування людини і відповідно її саму право-мірно визначити як дієву істоту. Саме поняття «діяльність», згідно його слів, найбільш адекват-но виражає активність людини: на відміну від тварин, активність людини покликана забезпечи-ти не тільки його біологічне, але і його соціальне життя; тому вона стає нескінченно більш склад-ною і різноманітною [6, 39]. Філософ виокремив три елементи, з яких складається діяльність: су-б’єкт, об’єкт, активність. Основною функцією ді-яльності М. Каган уважав забезпечення збережен-ня і безперервного розвитку людського суспільст-ва М. Каган стверджував, що діяльність – засіб існування людини і відповідно її саму правомірно визначити як дієву істоту. Саме поняття «діяль-ність», на його думку, найбільш адекватно вира-жає активність людини: на відміну від тварин, активність людини покликана забезпечити не тільки її біологічне, але і соціальне життя; тому вона стає нескінченно більш складною і різнома-нітною [6, 48]. Е. Юдін, у контексті наукового мислення, розк-рив поняття «діяльність» у різних функціональних спрямуваннях: 1) діяльність як пояснювальний 
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принцип, предмет об’єктивного наукового ви-вчення, управління, проектування, цінність. Філо-соф уважав, що «…сутність діяльності неможливо зрозуміти, не виходячи за рамки її внутрішньої структури, не даючи їй зовнішніх визначень» [15, 289]. На думку Е. Юдіна, природа діяльності кри-ється в тій сфері, де формується мета людини і будується образ тієї дійсності, якою в результаті вона має стати [15, 289]. У психолого-педагогічних дослідженнях (О. Сергієнкова, В. Войтко, С. Гончаренко, В. Давидова, О. Запорожця, Б. Ломова) діяльність визначається неоднозначно. На думку О. Сергієн-кової, С. Гончаренко, це відношення суб’єкта до довколишнього: «специфічно людська форма ак-тивного ставлення до дійсності, регульована сві-домістю як вищою інстанцією, внутрішня і зовні-шня активність, що спричиняється потребою і регулюється свідомо поставленою метою [10, 82]. Інші вчені ( В. Давидов, А. Запорожець, Б. Ломов) підкреслювали свідому цілеспрямовану актив-ність суб’єкта в діяльності: «активну взаємодію в довкіллі, в ході якої жива істота виступає як су-б’єкт, який цілеспрямовано впливає на об’єкт і задовольняє таким чином свої потреби» [9, 91]. Найбільш глибоке дослідження теорії діяль-ності здійснив О. М. Леонтьєв в другій половині ХХ сторіччя. Під діяльністю вчений розуміє систе-му, яка має свою будову, внутрішні переходи та перетворення, свій розвиток [8, 82]. О. М. Леон-тьєв зазначав, що діяльність кожної людини окре-мо залежить від її місця в суспільстві, від умов, які випадають на його долю, від того, як вона склада-ється в неповторних індивідуальних обставинах [8, 84].  За О. М. Леонтьєвим, сутнісною характеристи-кою діяльності є її предметність. В його розумінні предмет діяльності виступає подвійно: по-перше – у своєму незалежному існуванні, який підпорядковує собі і перетворює діяльність су-б’єкта, по-друге – як образ предмета, продукт пси-хічного відображення його властивості, який здійснюється в результаті діяльності суб’єкта й інакше здійснитися не може [8, 84]. Предметність діяльності, в розумінні О. М. Леонтьєва, породжує не тільки предметний характер образів, але й пре-дметність потреб, емоцій, відчуттів [8, 89]. Розглянемо загальну структуру людської дія-льності, за О. М. Леонтьєвим. Психолог указував на те, що окремі конкретні види діяльності виріз-няються між собою за різними ознаками: формою, засобом їх здійснення, за їх емоційною напругою, фізіологічним механізмам. Головне, що відрізняє одну діяльність від іншої, це відмінність їх пред-метів, оскільки саме предмет діяльності і надає їй певну спрямованість [8, 102].  

За термінологією О. М. Леонтьєва, предметом діяльності є її дійсний мотив; поняття діяльності необхідно пов’язано з поняттям мотиву. На його переконання, «…діяльності без мотиву не буває; «невмотивована» діяльність – це діяльність не позбавлена мотиву, а діяльність із суб’єктивно та об’єктивно прихованим мотивом» [8, 102]. Аналізуючи наступний рівень будови діяль-ності, О. М. Леонтьєв виокремив інші її складники. Звернімося до постулатів діяльності, за вченим –«Основними «складниками» окремих людських діяльностей, зазначає психолог, є дії, які їх здійс-нюють». Дією учений, називає процес, який підпо-рядковується уявленню про той результат, який має бути досягнуто, тобто процес, підпорядкова-ний свідомій меті: суголосно з тим, як поняття мотиву співвідноситься з поняттям діяльності, поняття мети співвідноситься з поняттям дії» [8, 103]. Отже, першим складником діяльності, за О. М. Леонтьєвим, є дія. Поняття «дія» представлено в тлумачних сло-вниках як «відносно автономний елемент у струк-турі діяльності, спрямований на досягнення пев-ної усвідомленої мети» [10, 82]; «акт цілеспрямо-ваної (теоретичної або практичної) діяльності людини, який регулюється поданням його ре-зультату, умов та засобів досягнення» [9, 306]. За О. М. Леонтьєвим, діяльність здійснюється деякою сукупністю дій, які підпорядковуються власним цілям, які можуть виділятись із загальної мети; роль загальної мети виконує свідомий мо-тив, який перетворюється завдяки його свідомос-ті в мотив – мету [8, 105]. Учений уважав, що мету не винаходять, вона не ставиться суб’єктом дові-льно; мета задається в об’єктивних умовах. Будь-яка мета об’єктивно існує в деякій предметній ситуації і тому дія, яка здійснюється, відповідає завданню; завдання – це і є мета, яка задана в пев-них умовах. Тому дія має особливу якість, а саме засоби, якими вона здійснюється. Засоби здійс-нення дії О. М. Леонтьєв називав операціями. От-же, складниками діяльності, за О. М. Леонтьєвим, є дія, мотив, мета, завдання і операції. У словникових джерелах поняття «операція» визначається як завершена дія або послідовність дій, які виконуються за певним планом і спрямо-вані на розв’язання певного завдання, або форма організації дій з певною метою, наприклад, як частини технологічного процесу. У психологічних словниках поняття «операція» трактується по-різному: «Операція – одиниця діяль-ності; спосіб, яким виконується дія» [10, 191]; «один із складників діяльності людини, яка співвідносить-ся з об’єктивно-предметними умовами досягнення мети» [9, 235]. Водночас, як зазначав О. М. Леонтьєв, терміни «дія» і «операція» почасту не розрізняють, але в 
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Ірина САРАЄВА · Діяльнісний підхід у векторі формуваннь оцінно-контрольних дій  у дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності  контексті психологічного аналізу їх чітке розріз-нення необхідне, оскільки дія – співвідноситься з метою, операція з умовами. Вони мають різне по-ходження, динаміку і різну долю. Генеза дії, як стверджував О. М. Леонтьєв, лежить у відношен-нях обміну діяльностями; будь-яка операція є ре-зультат перетворення дії, що відбувається в ре-зультаті її включення в іншу дію і наступну її «технізацію». «…Операція не складає у відношенні до дії ніякої «виокремленості», як і дія у відно-шенні до діяльності» [8, 109]. О. М. Леонтьєв дійшов висновку, що макро-структуру людської діяльності складають такі її «одиниці»[8, 102]. 

У цій схемі подвійні стрілки засвідчують гну-чкі міжкомпонентні зв’язки діяльності, рухливі, які відображають широкі можливості у зміні стру-ктури діяльності в процесі її здійснення. Зазначимо, що вченими була висунута ідея «мікроструктурного» аналізу діяльності, завдання якого полягає в тому, щоб об’єднати генетичний (психологічний) і кількісний (інформаційний) під-ходи до діяльності. Відтак, виникла потреба ввес-ти поняття «функціональні блоки», прямі і зворот-ні зв’язки між ними, які утворюють структуру про-цесів, що фізіологічно реалізують діяльність. При цьому передбачалось, що ця структура в цілому відповідає макроструктурі діяльності і виокрем-лення окремих «функціональних блоків» дозволяє поглибити аналіз і розглянути його в більш де-тальних одиницях. Виникле непросте теоретичне завдання: зрозуміти ті відношення, які пов’язують між собою інтрацеребральні структури і структу-ри, які реалізує діяльність [8, 119]. О. М. Леонтьєв висловив думку, що аналіз дія-льності на психофізіологічному рівні хоч і відкри-ває можливість адекватного використання тон-ких індикаторів, мови кібернетики і теоретико-інформаційних заходів, водночас неминуче абст-рагується від її детермінації як системи, яка поро-джується життєвими відношеннями [8, 120]. Учений виявив, що в поняття діяльності не-одмінно входить поняття про її предмет, адже діяльність сама по собі вже є предметною. О. М. Леонтьєв стверджував, що в основу методо-логічного підходу до особистості вкладається ка-тегорія предметної людської діяльності, що утво-рює стійку базу особистості, від якої залежить, що буде входити чи не входити в загальну характери-стику людини, а саме особистості. 

На думку О. М. Леонтьєва, головною особливі-стю розвитку людського індивіду на самому пер-шому етапі є опосередкований характер зв’язку дитини з довколишнім світом. Діяльність дитини виступає як така, зазначав психолог, що реалізує її зв’язки з людиною через речі, а зв’язки з речами – через людину. Саме такий розвиток приводить до того, що речі відкриваються дитині не тільки в їх фізичних властивостях, але і в тій особливій якос-ті, якої вони набувають у людській діяльності, тобто у своєму функціональному значенні, а лю-ди, як «повелителі» цих речей, визначають зв’яз-ки дитини з речами. Наразі, предметна діяльність дитини набуває знарядійної структури, а спілку-вання стає мовним, опосередкованим мовою. О.М. Леонтьєв уважав, що саме, аналізуючи розвиток діяльності дитини, як вона створюється в певних конкретних умовах її життя, можна зро-зуміти роль зовнішніх умов життя дитини та за-датків, якими вона володіє. Використовуючи саме такий підхід можливо правильно зрозуміти і про-відну роль виховання, яка впливає саме на діяль-ність дитини, на її ставлення до довкілля і визна-чає її психіку, її свідомість [8]. Психолог відзначав, що життя або діяльність у цілому не складається, механічно, тільки з од-них і тих самих видів діяльності. Одні види діяль-ності є на певному етапі провідними і мають ве-лике значення для подальшого розвитку особис-тості, інші – менше; одні відіграють головну роль у розвитку, інші – підпорядковану. Саме тому О. М. Леонтьєв звертає увагу на залежність розви-тку психіки не від діяльності взагалі, а від провід-ної діяльності, де кожна стадія психічного розвит-ку характеризується певним, провідним на цьому етапі ставленням дитини до дійсності, певним провідним типом його діяльності. Провідна діяльність, за визначенням О. М. Ле-онтьєва, є не просто діяльністю, яка найчастіше зустрічається на певному етапі розвитку, діяль-ність, в якій дитини проводить найбільше часу. Учений констатував послідовну зміну провід-них діяльностей та відношень в умовах сучаснос-ті, а саме: оволодіння безпосередньо довколиш-ньою предметною дійсністю дитини, грою, в якій вона оволодіває широким колом явищ і людських відносин та систематичне навчання в школі і, на-далі, спеціальна підготовча або трудова діяль-ність. Діяльнісний підхід є основним підходом у вивченні закономірностей розвитку свідомості і особистості людини у вітчизняній психології. Іс-тотний внесок у розробку однієї із фундаменталь-них проблем у психології, проблеми діяльності внесли вчені і дослідники (Л. Виготський, С. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв). 
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Ірина САРАЄВА · Діяльнісний підхід у векторі формуваннь оцінно-контрольних дій  у дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності  На початку XX століття – Л. Виготським було позначено контури діяльнісного підходу у психо-логії. Вчений розглядає поняття діяльності люди-ни як не тільки механічну суму невпорядкованих дієвих навичок, а як ту, що структурно охоплю-ється та упорядковується цілісними динамічними тенденціями – прагненнями та інтересами. Відпо-відно до поглядів Л. Виготського психічний роз-виток людини здійснюється у процесі виховання і навчання як однієї із форм присвоєння суспільно-історичних здібностей. Для людини привласнен-ня культури виступає не як умова, а як джерело розвитку. Л. Виготським було сформульовано ос-новний закон розвитку вищих психічних функцій людини. За його словами, «будь-яка вища психіч-на функція в розвитку дитини з'являється на сце-ні двічі: спочатку, як діяльність колективна, соціа-льна, тобто як функція інтерпсихічна, надалі як діяльність індивідуальна, як внутрішній спосіб мислення дитини, як функція інтрапсіхічна» [5, 177]. Індивідуальна психічна діяльність, таким чином, спочатку задана в соціальному загальному спілкуванні, в колективній діяльності. Л. Виготський, будучи засновником діяльнісного підходу, акцентував на першій методологічній функції діяльності – діяльності як загальному по-яснювальному принципі. Генеза і структура психі-чних функцій пояснювалась ученим у ракурсі пре-дметно-практичної діяльності людини як надінді-відуальної категорії [2, 21]. Систему ідей суб’єктно-діяльнісного підходу в середині ХХ першим обґрунтував С. Рубінштейн. Психолог уважав, що перш ніж вести мову про діяльність, застосовуючи її до людини як суб’єкта діяльності, треба розрізняти процес і діяльність. С. Рубінштейн звернув увагу на те, що будь-яка діяльність і є той самий процес або включає в себе процеси, натомість не будь-який процес виступає як діяльність людини. Під діяльністю С. Рубінштейн розуміє такий процес, за допомо-гою якого реалізується те чи те ставлення люди-ни до довкілля. За С. Рубінштейном, «…діяльність людини як суб’єкта – це його практична і теорети-чна діяльність, а зовсім не психічна діяльність як така»[12, 309]. Розкриваючи сутність діяльнісного підходу, А. Реан вказував на те, що саме в результаті акти-вної безперервної взаємодії з довкіллям народжу-ються новоутворення, в яких на рівних правах представлені якості самого суб’єкта і об’єкта до-вколишнього світу [11, 175]. 

Суть діяльнісного підходу, як зазначав С. Гончаренко, полягає в тому, що досліджується реальний процес взаємодії людини з довколиш-нім світом, який забезпечує розв’язання певних життєво важливих задач [3, 80]. У вирішенні проблем навчання діяльнісний підхід виявляє і описує ті способи дії в діяльності, які повинні привести до розкриття змісту понят-тя в навчальному матеріалі, що вивчається, і пов-ноцінному засвоєнні відповідних знань. Також засвоєння знань веде до закріплення відомих дій, оволодіння новими діями, які опосередковують становлення загальних здібностей і способів по-ведінки учня. Ці знання не просто передаються, а здобуваються учнем у процесі його освітньої дія-льності. У процесі виконання такої діяльності сут-тєве значення мають уміння, пов’язані зі здійс-ненням змістового аналізу і проєктування проду-ктів діяльності [3, 80]. В умовах сучасності український вчені (І. Бех, Л. Зайцева) уважають, що діяльнісний підхід пе-редбачає формування у дитини понять про об’єк-ти довколишнього світу. Формування предметно-перетворювальних способів дій, на думку вчених, ґрунтується на процесі мислення, саме навчити дитину мислити – основна вимога, яку ставить перед системою суспільство» [1, 2]. Проаналізувавши дослідження науковців, можемо дійти висновку, що набуття знань, умінь і навичок є неодмінним етапом для реалізації ді-яльнісного підходу, адже він уособлює практич-ний досвід людини. Сутність діяльнісного підходу в педагогіці зорієнтовано на розвиток творчого потенціалу дітей, де дитина має оволодіти не ли-ше системою певних знань, але й сформувати вміння на основі засвоєних знань та способів дія-льності, розвивати вміння самостійно розв’язува-ти завдання та знаходити варіанти вирішення, застосовувати власний досвід та добре взаємодія-ти з людьми. Таким чином можемо узагальнити і позиціо-нувати своє бачення поняття діяльності дітей старшого дошкільного віку – активний цілеспря-мований процес набуття дитиною певних знань, умінь і навичок шляхом пізнання довколишнього за допомогою предметів які її оточують, під керів-ництвом педагога. Структурними компонентами діяльності дітей старшого дошкільного віку є дії оцінки (оцінні дії), і контролю (дії контролю) та взаємооцінки, самооцінки, взаємоконтролю, само-контролю, що виступають предметом подальшого дослідження. 
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Ирина Сараева. Деятельностный подход в векторе формирования оценочно-контрольных 

действий детей старшего дошкольного возраста в разных видах деятельности 
В статье определена суть понятий «методология», «методология педагогических исследований»; 

приведен взгляд Гончаренко С. У. в отношении определения методологии педагогической науки в общей 
системе методологического знания. Представлено содержание понятий «действие», «деятельность» в 
исследованиях философов, психологов и педагогов; определена структура деятельности и ее виды опи-
раясь на теорию деятельности А. Н. Леонтьева. Исследованы взгляды педагогов и психологов современ-
ности о сущности деятельностного подхода и его основных положений. Обобщено и позиционировано 
свое видение автора к понятию деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые  слова :  методология, методология педагогических исследований, действие, деятель-
ность, деятельностный подход. 

 
Irina Saraieva. Active approach in vector-control units of evaluative actions in different activities 

of pre-school children 
The basis of modern views, concerning the organization of the educational process is activity. So, in many 

educational research activities precisely the process of mastering treated the child acquired knowledge 
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(educational activity), the teacher’s position (educational activity), as subjects of a certain activity, and collabora-
tion of the teacher with pre-school children is considered to be an educational process. The article deals with the 
general positions of the activity theory, according to the results of national scientists. Special attention is drawn 
to the research work of Leontiev O.M., content founder of the psychological activity theory. The scientist wrote, 
that to master cultural achievements, new generation should carry out activity, similar to the one, that helps to 
manifest the achievement. That’s why, aiming to prepare children for independent life and activity, it will be ap-
propriate to pull them into various activities’ organization with the full moral and socially vital functions. The 
author highlights the nature of the activity approach in the studies of the Ukrainian scientists, as a component of 
the investigated construct. Active approach supposes opening the whole spectrum of these possibilities to a child, 
making a guideline for free but responsible and, somehow, justified choice of this or that particular opportunity or 
finding new opportunities for a child, that are out of his life experience and social environment. In other words, 
the guideline for creativity. That is the reason why an active approach in teaching requires especially fruitful 
work in the organization of child’s activity and transition to the post of the subject of communication, cognition 
and work. To implement this, he should be taught to fulfil purposeful and organized actions of self-analysis and 
methods of evaluating the products of his activity.  

The article is devoted to the psychological and educational problem – methodology of pedagogical research. 
The results of studies on the activities of various scientific fields, both native and foreign scientists are positioned 
in the article. The author considers, that exactly an active approach in the study of children’s assessment of the 
control actions formation, as the main components of acting in various activities, has a methodological basis. 

Key  words :  methodology, methodology of pedagogical research, action, activity, activity approach.  
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РАНКОВА ГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА  
ДІТЕЙ 4-го РОКУ ЖИТТЯ 

Стаття присвячена проблемі збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку в процесі ран-
кової гімнастики. Авторкою визначено сутність понять «гімнастика», «зарядка», «ранкова гімнасти-
ка»; обґрунтовано значення ранкової гімнастики для гармонійного розвитку особистості. Наводяться 
приклади збагачення та активізації словника дітей молодшого дошкільного віку за допомогою різних 
вправ, включених до комплексу ранкової гімнастики. 

Ключові  слова :  фізичне виховання, ранкова гімнастика, фізичні вправи, збагачення словника ді-
тей, молодший дошкільний вік. Одним із основних завдань закону України «Про дошкільну освіту» є збереження та зміцнен-ня фізичного, психічного і духовного здоров’я ди-тини. Базовий компонент дошкільної освіти спря-мовує зусилля педагогів та батьків на формуван-ня в дітей ціннісного ставлення до власного здо-ров’я і мотивації щодо здорового способу життя [1, 8]. Таким чином, фізичне виховання залишаєть-ся пріоритетним напрямом у вихованні дітей до-шкільного віку. Ранкова гімнастика, як обов’язко-вий елемент фізичного виховання дітей молод-шого дошкільного, не лише сприяє розвитку здо-рової, всебічно розвиненої особистості, а й висту-пає засобом збагачення словника дітей. Ранкова гімнастика в закладах дошкільної освіти прово-диться щоденно перед сніданком, а в цілодобових групах відразу після нічного сну. Зазначимо, що для проведення ранкової гімнастики потрібно створити відповідні умови: приміщення, в якому вона проводиться, має бути чистим, світлим, доб-ре провітреним. Якщо в закладі дошкільної освіти немає залу або маленької групової кімнати, гімна-стичні вправи можна виконувати на майданчику не лише влітку, а й взимку. У цьому разі вихова-тель добирає нескладні, доступні дітям рухи, які можна виконувати в полегшеному, але теплому одязі (тепла куртка, лижна шапочка, лижні брю-ки). З теплими весняними днями і до середини осені в закладах дошкільної освіти південних ре-гіонів України ранкову гімнастику проводять на майданчику, захищеному від вітру. Для цього на майданчик заздалегідь виносять необхідне облад-нання: прапорці, гімнастичні палиці, скакалки, обручі тощо [2, с. 252]. 
Аналіз останніх наукових досліджень і пуб-

лікацій. Звертаючись до минулого, слід зазначи-ти, що про значення ранкової гімнастики в житті підростаючого покоління давньогрецький філо-

соф Платон говорив так: «Гімнастика є цілюща частина медицини» [2, 34].  У книзі «Елементарна гімнастика» Йоган Ген-ріх Песталоцці згрупував дібрані ним вільні впра-ви залежно від рухливості суглобів людини (за анатомічною класифікацією) [2, 36]. На його дум-ку, природні дії дітей та рухливі ігри являють со-бою лише вправи суглобів (вправи для голови, ніг, рук, тулуба). Методиці проведення рухливих ігор, занять з фізичного виховання, створенню оптимального рухового режиму в закладах дошкільної освіти свої праці присвятили такі вітчизняні вчені: Н. Аксаріна, М. Аляб’єва, Г. Бикова, Е. Вільч-ковський, Л. Карманова, М. Контарович, Е. Леві-Гориневська, М. Метлов, Л. Михайлова, Т. Осокіна, Д. Хухлаєва, М. Шейко, М. Щелованов та ін.  Питанню ранкової гімнастики, її завданням, принципам, значенню та впливу на загальний фізичний розвиток дітей дошкільного віку прис-вятили праці: В. Ананьєв, Ж. Білокопитова, Л. Гаращенко, І. Данилова, М. Метлов, М. Шейко; дослідженням шляхів удосконалення ранкової гімнастики з використанням комплексу вправ – В. Амплєєва; питанням методології та практики занять ранкової гімнастики займався І. Барчуков; проблемі комплексного підходу до підвищення ефективності ранкової гімнастики присвятили свої праці Г. Мейксон та Ю.Верхошанський; питан-ня засад та принципів побудови комплексу вправ лежить в основі публікацій М. Линця, С. Розмахової; використання ранкової гімнастики з оздоровчою аеробікою в процесі фізичного ви-ховання досліджували Т. Ротерс і Н. Сократова тощо. Серед авторських інноваційних форм фізич-ного виховання дітей дошкільного віку відзначи-мо методику М. Єфименка з його авторською ме-тодикою ранкової гімнастики пробудження,  



247 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

кумедні фізкультурники, пластик-шоу, фізкульту-рних корекційних етюдів тощо. 
Мета статті – розкрити влив ранкової гімнас-тики на збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку.  
Виклад основного матеріалу. За словнико-вими джерелами, гімнастика (від грец. Γυμνάζω – треную, роблю вправи) – система спеціально піді-браних різноманітних фізичних вправ, яка дає можливість різнобічно впливати на організм лю-дини в цілому і на окремі її органи й системи, один з основних засобів фізичного виховання  [4, 69]. Існує ще один термін – «зарядка» С. Гонча-ренко визначає зарядку як щоденну гігієнічну гімнастику, що виконується вранці, після сну. 3арядка, підвищуючи кровообіг, дихання, обмін речовин тощо, зміцнює здоров’я людини, посилює життєдіяльність і працездатність, сприяє загарто-вуванню організму [4, 134]. У сучасному розумінні цього слова гімнастика представляє ту або іншу систему спеціально діб-раних тілесних вправ, що мають певну цільову установку і певну дію на організм [3, 19]. За Е. Вільчковським, гімнастика – один з най-більш поширених засобів фізичного виховання  [2, 55]. Залежно від видів навантаження на ті чи інші групи м’язів та суглоби, гімнастика має чітко дозоване фізіологічне навантаження, дає можли-вість використовувати різноманітні вправи з гім-настичним інвентарем та виконувати вправи під музику. На думку Ж. Білокопитової, ранкова гімнасти-ка уявляє собою комплекс фізичних вправ для більш швидкого переходу від стану сну до стану бадьорості і підвищення працездатності, система-тичне виконання якої дисциплінує, зміцнює волю та впевненість у власних силах [5, 88]. Залежно від мети занять, яким вона передує, вихователь використовує ту чи ту форму її проведення. У закладах дошкільної освіти ранкова гімнас-тика особливим чином організовує спілкування дітей з вихователем у процесі рухової діяльності, коли підвищується емоційний тонус як результат «м’язової радості» від виконання рухів разом із іншими дітьми, знімається психологічне наванта-ження дітей від розлуки з батьками, концентру-ється увага, покращується поведінка. Зазначимо, що в програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України, весь матері-ал із гімнастики розташований з урахуванням особливостей кожного вікового періоду, з посту-повим наростанням труднощів як в середині кож-ної вікової групи, так і між ними. На сьогодні для дітей молодшого дошкільного віку окрім компле-ксних освітніх програм діють такі парціальні 

освітні програми з фізичного виховання: «Казкова фізкультура», «Горизонтальний пласти-чний балет (пластик-шоу)» тощо. Як відомо, вік дітей від трьох до чотирьох років є сприятливим періодом для початку цілеспрямованої роботи з формування фізичних якостей (швидкості, сили, координації, гнучкості, витривалості) [6, 54–55]. Саме тому, формуючи фізичні якості дитини мо-лодшого дошкільного віку, вихователь має мож-ливість одночасно й збагачувати їхній активний словник новими термінами, закріплюючи розу-міння дітьми значення термінів виконанням ни-ми певних дій. Тривалість ранкової гімнастики для молодшого дошкільного віку становить 5-6 хвилин та включає шикування, біг, стрибки, за-гальнорозвивальні вправи, дихальні вправи. Під час навчання молодших дошкільників загальнорозвивальних вправ комплексно застосо-вуються наочні, словесні та практичні методи. Спочатку вихователь називає вправу та пропонує дітям прийняти відповідне вихідне положення. Потім вправу показують і одночасно пояснюють окремі її елементи [2, 185]. Виконуючи вправи разом з дітьми, вихователь підбадьорює дітей через схвалення, доброзичливу інтонацію в голо-сі, здійснюючи індивідуальний підхід упродовж усієї роботи з дітьми й заохочуючи їх до імітації та повторення за вихователем слів: «присіли», «полетіли», «підтягнулись» тощо. Позитивний характер оцінювання вихователем виконання вправ дітьми сприяє не лише кращому їх вико-нанню, а й кращому запам’ятовуванню назв дій і рухів, що їм відповідають. Для виконання загальнорозвивальних вправ дітей молодшої групи шикують у коло і врозсип, і діти закріплюють значення слів «коло», «у коло», «врозсип» тощо. Проводячи з дітьми молодшого дошкільного віку загальнорозвивальні вправи, вихователь добирає їх у певній послідовності (для м’язів рук і плечового поясу, на зміцнення м’язів живота, спини і ніг) [7, 166], збагачуючи словник такими словами: «ноги нарізно», «кисть», «плечі», «вгору», «вниз», «нахилитися», «сторону», «присіли», «спина пряма», «випросталися», «вдих», «видих», «за спиною», «над головою», «долонями вгору», «навшпиньки», «напів-присідання», «позаду себе», «пострибати», «ловити», «прокотити», «покласти», «пере-ступити», «тримати», «далеко», «самостійно», «руки на поясі», «випростались» тощо. Використо-вуючи прапорці, обручі, кубики, брязкальця, м’ячі, торбинки з піском вагою 100 г, хусточки, вихова-тель збагачує словник дітей цими словами. На початку і в кінці ранкової гімнастики, використо-вуючи чергування ходьби на носках із ходьбою на п’ятках, доцільно змінювати й швидкість ходьби – 
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від повільної до швидкої, від швидкої до повіль-ної, тим самим закріплюючи ці слова в активному словнику дітей. Стежачи, щоб діти під час бігу тримали голо-ву прямо, ритмічно розмахували руками, дихали через ніс, вихователь додає до їхнього словника такі слова: «побігли», «зупинились», «швидко», «повільно». Обов’язковою складовою ранкової гімнасти-ки є біг, який можна проводити у різний спосіб: врозсип, за заданим напрямком, на місці, із просу-ванням уперед за допомогою стрибків на двох ногах («як зайчики») тощо, імітуючи звуки пта-шок: «га-га-га», «пі-пі-пі», «кря-кря-кря» та ін. От-же, підсилюючи кровообіг і приплив крові до м’я-зів тулуба дітей, вихователь не лише створює та-ким чином кращі умови для виконання загально-розвивальних вправ, а й радісний настрій дітей, що позитивно впливає на засвоєння слів- термінів із фізичного виховання. Тривалість бігу без пере-рви під час ранкової гімнастики для дітей молод-шого дошкільного віку становить 20-30 с. Знову ж таки, діти будуть закріплювати слова «біг вроз-сип», «біг на місці», «побігти», «торкнутися», «розбігтися», «наздогнати», «колона» тощо. Діти  3-4 років можуть пробігати з максимальною шви-дкістю відстань до 15-20 м. Пробігання вищеназ-ваних дистанцій з максимальною швидкістю не викликає, значних фізіологічних навантажень на організм дошкільнят і може бути рекомендовано всім практично здоровим дітям [2, 156]. Проводячи під час ранкової гімнастики різні види стрибків, вихователь має можливість увести в словниковий запас дітей такі слова: «підскоки», «на обох ногах», «на одній нозі», «мотузка», «обруч», «із кола в коло», «прямим галопом», «ось це місце» тощо.  Зазначимо, що навесні та влітку, як правило, ранкова гімнастика проводиться з дітьми на діля-нці. Вихователь, залежно від погоди, регулює фі-зичне навантаження: при пониженні температури 

збільшує його, змінюючи темп виконання вправи; при підвищенні температури знижує, щоб запобі-гти перегріванню організму. Пояснюючи дітям молодшого дошкільного віку техніку виконання тієї чи іншої вправи, вихователь звертається до прийому наслідування, якщо рух, що виконується, дітям добре знайомий та доступний («стрибай м’яко на носках, як зайчик», «змахни руками вго-ру, як пташка крилами» та ін.). Таке пояснення сприяє кращому усвідомленню руху, що вивчаєть-ся, спонукає дитину до активності і полегшує фо-рмування рухових уявлень. Наслідування будь-якому образу підвищує інтерес до руху і викликає у дітей емоційний підйом. Однак імітація рухових дій має, і негативну сторону. Рухи при цьому ви-конуються не чітко, з помилками і часто зберіга-ється лише його загальна структура. Тому треба постійно дбати про уточнення деталей руху і сте-жити за виправленням помічених помилок. Сло-весна інформація створює у дітей правильне уяв-лення про рухові дії. За допомогою слова активі-зується свідомість, створюється відповідна рухо-ва установка, формується мотиваційна сфера, яка спонукає молодших дошкільників до виконання руху. Зростаюча роль слова в цих процесах обумо-влює перехід від механічного наслідування до наслідування розумного, свідомого. При цьому, пояснюючи нову для дітей рухову дію, увагу ди-тини звертають на основну структуру руху, спосіб його виконання та встановлення зв’язку між на-звою руху і його виконанням [2, 117] . 
Висновки. Таким чином, щоденне проведен-ня ранкової гімнастики для дітей молодшого до-шкільного віку сприяє як їхньому фізичному роз-витку, так і стимулює до збагачення словника. Ранкова гімнастика, виступаючи засобом збага-чення та активізації словника молодших дошкіль-ників, знайомить їх зі словами-термінами, що по-в’язані з одним із виховних напрямів розвитку особистості – фізичним вихованням. 
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Елена Сахарова. Утренняя гимнастика как средство обогащения словаря детей 4-го года жизни 
Статья посвящена проблеме обогащения словаря детей младшего дошкольного возраста в процессе 

утренней гимнастики. Автором определена сущность понятий «гимнастика», «зарядка», «утренняя 
гимнастика»; обосновано значение утренней гимнастики для гармонического развития личности. При-
водятся примеры обогащения и активизации словаря детей младшего дошкольного возраста с помо-
щью различных упражнений, которые включаются в комплекс утренней гимнастики. 

Ключевые  слова :  физическое воспитание, утренняя гимнастика, физические упражнения, обога-
щение словаря детей, младший дошкольный возраст. 

 
Olena Sakharova. Morning gymnastics as a means of four-year-children dictionary enrichment 
The article deals with the problem of enriching the vocabulary of young preschool children in the process of 

morning gymnastics. The author defined the urgency of the problem, the essence of the concepts of «gymnastics», 
«exercises», «morning gymnastics»; the importance of morning gymnastics for the harmonious development of 
the personality of a preschool child and the conditions for its implementation in pre-school institutions are sub-
stantiated. The analysis of the works of scientists on the impact of morning gymnastics on the physical develop-
ment and vocabulary of younger preschoolers is carried out. 

The researcher draws attention to the enrichment of the vocabulary of children while running, walking 
(«ran», «stopped», «quickly», «slowly»), while performing developmental exercises («circle», «in a circle», «up», 
«down», «lean», «side», «crouched», «back straight», «straightened», «inhale», «exhale», «behind the back», 
«overhead», «palms up», «on tiptoe» etc.) when performing different kinds of jumps («jumps», «on both legs», «on 
one leg», «rope», «hoop», «from circle to circle», «straight gallop», «here is the place», etc.). 

It is important to pay attention to the advisability of changing the walking speed from slow to fast, from fast 
to slow, at the beginning and at the end of the morning gymnastics, using alternate heel-toe walking, thereby con-
solidating these words in the children's active vocabulary. 

Attention is drawn to the work of the educator with the children at different times of the year, such as: de-
pending on the weather, the physical load on the children is regulated: as the temperature drops, it increases, the 
rate of exercise changes; as the temperature rises, the tempo decreases to prevent the baby's body from overheat-
ing. Explaining to young children the technique of performing this or that exercise, the educator resorts to receiv-
ing imitation, if the movement performed is well known and accessible to children («jump gently on your toes like 
a bunny», «swing your hands up like a bird's wings» etc.). 

The researcher concluded that the effect of morning gymnastics lead to the enrichment of children's vocabu-
lary under the conditions of its daily conduct. 

Keywords :  physical education, morning gymnastics, physical exercises, enrichment of children's dictionary, 
younger preschool age.  
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ЛЕКСИКО-НАРОДОЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ –  
ВАГОМИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
У статті окреслено сутність базових понять дослідження. Лексико-народознавчий компонент про-

фесійної мовно-мовленнєвої компетентності визначено як сформованість знань тематичної групи слів, 
стійких висловів, у яких відображаються особливості матеріальної і духовної культури народу.  

Наведено окремі вправи з метою формування лексико-народознавчого компонента професійної, зок-
рема мовно-мовленнєвої компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 
мовно-методичних дисциплін у закладі вищої педагогічної освіти. Висвітлено окремі результати пілот-
ного телекомунікаційного проєкту кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Ключові  слова :  професійна компетентність учителя початкової школи, мовно-мовленнєва ком-
петентність майбутнього вчителя початкової школи, лексико-народознавчий компонент, формування 
лексико-народознавчого компонента професійної мовно-мовленнєвої компетентності майбутніх учи-
телів початкової школи. 

Постановка проблеми. Вільне володіння державною мовою належить до ключових компе-тентностей учня початкової школи. Відповідно до освітньої галузі «Мова і література» Державного стандарту початкової освіти [4], уроки українсь-кої мови у навчальному закладі спрямовуємо на формування умінь усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, спілкуватися в колективі, сприймати і розуміти тексти різних видів, ство-рювати власні висловлювання, здійснювати по шук та відбір інформації для вирішення навчаль-них і життєвих завдань, використовувати її для збагачення свого досвіду.  Визначені завдання реалізуються через мов-леннєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) змістові лінії стандарту. Соціокуль-турна змістова лінія є інтегративною, реалізуєть-ся в системі навчальних тем, текстів і усних ви-словлювань, які віддзеркалюють національну ку-льтуру українського народу та подають кращі зразки світової культури, розширюють уявлення школярів про український фольклор, національні формули мовленнєвого етикету, етикетні прави-ла спілкування з представниками різних вікових груп і статусів. Ефективна реалізація програмних норматив-них вимог початкової школи, зокрема стосовно змістових ліній, у т.ч. соціокультурної в освітній галузі «Мова і література» увиразнює процес фор-мування професійної компетентності майбутньо-го вчителя у закладі вищої педагогічної освіти. Вагоме змістове наповнення професійної мовної 

компетентності має бути відведено лексико-народознавчому компоненту, що яскраво відобра-жає специфічні риси духовної та матеріальної ку-льтури народу, загальнолюдські й національні цінності, генетичний код етносу (А.Богуш).  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади формування професійної, у т.ч. мовної, мовленнєвої компетентностей майбут-нього вчителя початкової школи ґрунтуються на положеннях Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (2003 р.), Законів України «Про освіту» (2017 р.), Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України» (2018 р.), наукових праць М. Вашуленка, Л. Мацько, М. Оліяр, М. Пентилюк, Н. Сіранчук. На доцільності застосування народознавчого підходу до опанування рідної та іноземних мов на-голошується в комюніке конференції міністрів ви-щої освіти Європи «Створення європейського прос-тору вищої освіти» (Берлін, 19 вересня 2003 р.). У документі, зокрема, зазначається: метою створен-ня Європейського простору вищої освіти є збере-ження європейського культурного багатства та мовної різноманітності, що ґрунтуються на куль-турній спадщині різних традицій і стимулюванні інноваційного потенціалу та соціального й еконо-мічного розвитку…, досконале і більш різноманіт-не вивчення рідної (для збереження національної ідентичності) та інших іноземних мов (для успіш-ної взаємодії із сучасним соціально-культурним 
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розмаїттям і спілкування з іншими європейцями) [8].  Специфіку використання здобутків народоз-навства, етнолінгвістики в освітньому процесі досліджують А. Богуш, В. Жайворонок, С. Єрмоленко, В. Кононенко, Н. Луцан, Л. Мацько, М. Стельмахович, А. Струк, В. Ужченко, Д. Ужченко, Т. Усатенко, Т. Яценко та ін. У закладах вищої пе-дагогічної освіти (Уманський державний педаго-гічний університет імені Павла Тичини, Прикар-патський національний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) напрацьовано досвід українозна-вчої підготовки майбутніх педагогів, який може бути корисним для фомування лексико-народознавчого компоненту професійної компе-тентності майбутніх учителів початкової школи. 
Постановка завдання. У межах статті окрес-лимо змістове наповнення лексико-народо-знавчого компоненту професійної компетентнос-ті майбутніх учителів початкової школи, вправи з метою формування цього складника у процесі навчання мовно-методичних дисциплін, висвітли-мо проміжні результати пілотного телекомуніка-ційного проєкту «Мова – культура – цифрові тех-нології», співвиконавцем якого є кафедра україн-ської мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 
Виклад основного матеріалу. Відповідно до завдань роботи окреслимо базові поняття дослі-дження «професійна компетентність учителя по-чаткових класів», «мовно-мовленнєва компетент-ність», «лексико-народознавчий компонент». На основі проведеної дослідної роботи (див. О. Семеног, І. Кожем'якіна [12]) професійну компе-тентність учителя початкової школи визначаємо як динамічну інтегровану якість особистості, що характеризується рівнем професійної освіти, дос-відом, індивідуальними здібностями, прагненням до неперервної самоосвіти та самовдосконалення, саморозвитку, мовленнєво-комунікативної взає-модії, творчим ставленням до справи і дозволяє учителеві найбільш ефективно здійснювати про-фесійну діяльність.  Мовну компетентність учителя початкової школи відносять до невід'ємної складової профе-сійної компетентності. Змістове наповнення мов-

ної компетентності, як зазначають дослідники (А. Богуш [1], М. Вашуленко [2] та ін.), складають знання норм і правил літературної мови, її фоне-тико-фонологічного ладу, лексичного запасу, син-таксичної будови, що проявляється у їх викорис-танні в мовленнєво-мисленнєвій діяльності.  З-поміж складників професійної мовної ком-петентності у дослідженні приділяємо увагу лек-сико-народознавчому компоненту. Лексико-

народознавчий компонент професійної мовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи охоплює сформованість знань тематичної групи народознавчих номінацій, зокрема на поз-начення державної та народної символіки (тризуб, прапор, рушник), родинних стосунків (мати, батько, діти), предметів побуту, одягу (сорочка, плахта, шаровари), свят, традицій (Різдво, Великдень, Трійця, Спас, народини) тощо. Укладаючи тематичну групу, враховуємо, що початкова школа – це перший освітній рівень, де відповідно до вікових та індивідуальних психофі-зіологічних особливостей і потреб здійснюється формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Джерелом для напов-нення лексико-народознавчого компонента про-фесійної мовно-мовленнєвої компетентності слу-гують уривки з творів фольклору, класичної та сучасної української літератури, записи студентів під час фольклорної, діалектологічної практик, різноманітні мовознавчі словники. З метою більш ефективного формування лек-сико-народознавчого компонента мовної компе-тентності майбутніх учителів початкової школи пропонуємо відповідні доповнення у навчання мовно-методичних дисциплін: увести окремі те-ми. модуль (розділ) до курсів сучасної української літературної мови, методики навчання українсь-кої мови або варіативний курс з етнолінгвістики /або етнолінгводидактики. З цією метою на  кафедрі української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка підготовлено навчальні книги «Етнолінгвістична культура вчителя», «Мовне родинознавство» і публікації (дет. [10-11].).  З-поміж підходів до змісту навчання сучасної української літературної мови виділяємо етноку-льтурознавчий, етнолінгвістичний (лінгво-народознавчий), що найбільш повно реалізується в лексико-семантичній і фразеологічній системах і визначається як властивість мови відображати в мовних одиницях екстралінгвістичну інформацію. Ураховуємо пропозицію Н.Данилюк щодо критері-їв виокремлення народознавчої лексики: семан-тичний, функціонально-стилістичний, переклад-ний (частину культурологічної лексики відносять до безеквівалентної, що не має відповідників в інших мовах) [3]. Додамо важливість також вихов-ного і комунікативного критеріїв. Вивчення лексикології, фразеології, словот-вору, морфології доцільно супроводжувати розві-дками з етимології. Така робота дозволяє більш детально опрацювати внутрiшній змiст лексем, з'ясувати розвиток їх значень у контекстi iсторико-культурних змiн, сприяє поглибленню знань з інших розділів мовознавства, історії,  
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географії, літератури, удосконаленню умінь і на-вичок роботи з науковими джерелами, різними видами словників, привчає аналізувати, коменту-вати, зіставляти, критично оцінювати, узагальню-вати етномовнi явища; виконувати ет-нолiнгвiстичнi дослідження слів-історизмів, етно-графізмів, діалектизмів, народних фразем; харак-теризувати етнокультурний оцінний зміст; про-водити самостійну пошукову роботу з етнолінгво-культури рідного краю; добирати систему індиві-дуально-творчих, проблемно-пошукових завдань і використовувати ці надбання під час педагогічної практики (розробляти конспекти і проводити уроки та виховні заходи з елементами етнолінгві-стичних, лінгвокультурологічних пошуків тощо). Аналізуємо, наприклад, збірник «Українські приказки, прислів’я і таке інше» Матвія Номиса (Симонова) (1823 – 1900), уродженця Полтавщи-ни, фольклориста і письменника [9]. Зокрема, бе-ремо до уваги народні прислів’я з опорним сло-вом «хліб»: Доїж шматочок хлібця, бо в ньому 
твоя сила. Коли хліб на столі, тоді стіл – престіл, 
а коли хліба ні кусочка, тоді лиш гола дошка. Наго-лошуємо, що для українців хліб завжди був і зали-шається святинею, символом добробуту, гостин-ності, здоров’я.  Хараткеризуємо походження окремих лексем на позначення хлібних виробів. Наприклад, назва 
коровай походить від праслов’янського слова kor-va – корова, що відповідає традиції випікати риту-альний хліб у формі корівок. Коровай на весіллі, як правило, символізував кількість діток у родині.  Аналізуємо звичаї, пов’язані з хлібом, збере-жені на Сумщині. Наприклад: На ніч хліб треба накривати рушником, бо він теж спить; Хліб і сіль кладуть дитині у колиску, щоб уберегти її від злих очей; Їсти чужий хліб – бути на чиїх- небудь хар-чах; Недаром хліб їсти – приносити користь. Історико-етимологічний аналіз дає можли-вість розширити й поглибити розуміння значен-ня лексеми батько. В «Історичному словнику української мови» за редакцією Євгена Тимченка наведені два значення: основне – чоловік стосов-но своїх дітей; інше (духовний отець, пан-отець) утворилося шляхом розширення семантики пер-шого [9]. Інші номінації (основоположник якого-небудь учення, якої-небудь галузі науки, мистецт-ва і т. ін.; шанобливе називання козацької старши-ни, отаманів тощо) окреслюємо за словником-довідником В. Жайворонка «Знаки української етнокультури» [5, c. 29-30]. Хараткеризуємо семантику і правопис склад-них слів батько–мати, отець–мати, батько-
ненька, отець–ненька, що символізують родину, домашнє вогнище (Не послухаєш батька-матері, 
то навчить тебе лиха година), є невід'ємними 

компонентами весільного вербального коду (Батько-мати просили і я прошу: «Приходьте на 
весілля!») (детальніше див. [12]). Акцентуємо ува-гу на поезії про батьків – учасників АТО, у яких возвеличено патріотизм, відданість Україні, гото-вність до самопожертви, увиразнено прикметни-ки-епітети веселий, молодий, рідний, сивий, синьоо-
кий, сміливий, суворий.  Пропонуємо студентам здійснити історико-етимологічний аналіз слів «сестра», що в санскри-ті swasra означає «утішниця», «брат», що в санск-риті вratar означає помічник; аналізуємо похiднi 
сестриниця – племінниця, сестрич – племінник, 
посестра – добросердна людина, братанъ, брата-
ничь – племiнник, син брата»; братак – друг; бра-товизна – спадщина пiсля батька. Ознайомлюємо із характеристикою лексеми «громада», традиціями побратимства, посестрин-ства, опікунства та колективної взаємодопомоги (толока, сусід, левірат, вдова, сирота). Висловлю-ємо припущення щодо етимологiчної споpiдне-ності слів дpуг (*drugъ) і бpат, що зберігають тра-дицiї вipностi обов'язку, довipи, спiльності iнтеpесiв. Аналізуємо слово сусід, що має префікс су- і означає людину, яка пов’язана з іншою за міс-цем свого перебування. Традиції добросусідства виховують людяність, повагу до односельців, вза-ємовиручку: Не купуй собі дім, а купи сусіда, хату 
придбаєш, а сусіда не продаси, Добрий сусід кращий 
за далекого родича, До доброго сусіда можна й го-
родом ходити, а до далекого родича й полями не 
обійдеш (детальніше див. [12]). Приділяємо увагу і фразелогізмам-поба-жанням, у яких збережені виразнiсть художнього свiтосприйняття i тонка життєва спостережли-вість. Будуємо полілог з використанням таких побажань: Щоб тебе добра година знала! Не поми-
най лихом, а добром, як схочеш. Дай, Боже, з роси, з 
води! Накажи вас, Боже, хлiбом та сiллю. Нехай 
тобi, дитино, прибавить в ручки, нiжки i в живо-
тик трiшки! Бувай здорова, рости велика, рости 
велика до черевика, вiд черевика до чоловiка; Дай 
боже здоров'я, просимо Вас.  Ключовим словом у фраземах-побажаннях є слово Бог. Аналізували, кому призначалися такі побажання, коли висловлювалися, яку функцію вони виконували, чи існують у вашій місцевості паралелі до поданих побажань. Чимало прислів’їв використовували як побажання-благословіння на працю: Нехай день святиться! Разом з Божим  розказом! Дай, Боже, час i пору добру! Щоб у вас руки не болiли! Дай, Боже, щоб робилося, не псу-валося! Аналізували і вислови-вибачення: коли і ким вони промовлялися, з якою інтонацією; які функ-ції таких висловів-вибачень: Вибачте на сiм словi. 
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Прошу, простiть на словi. Простiть за слово, що 
сказав. Не у гнiв буть сказано. Простiть, шануючи 
хлiб i честь вашу! Хай Бог простить, а я прощаю. 
Бог з вами! Що було, то минуло! Бог з вами, на тiм 
свiтi вiддасте з пирiжками! Хто до тебе з каме-
нем, а ти до нього з хлiбом-сiллю!  Ознайомлюємо майбутніх учителів з методи-кою і технологіями проведення окремих форм і видів навчально-виховної роботи, здійснюємо перегляд і аналіз відеоуроків з елементами наро-дознавства, зустрічей з діалектологами, соціолінг-вістами, фольклористами, етнографами, письмен-никами. Приділяємо увагу розробці уроків з еле-ментами етнолінгвістичних, лінгвокраєзнавчих, лінгвокультурологічних пошуків, підготовці сис-теми вправ (зв'язні тексти фольклорних творів, творів класичної літератури, розповіді інформа-торів з різних регіонів, аналіз діалектного мов-лення у відео-, аудіо записах, розробка сценаріїв етнолінгвістичних ігор, конкурсів, конференцій, краєзнавчих екскурсій, театралізації фольклор-них свят. У закладах вищої педагогічної освіти (лабо-раторія «Етнологія Гуманського краю», Умансь-кий державний педагогічний університет імені Павла Тичини, «Гірська школа», Прикарпатський національний університет) напрацьовано досвід українознавчої підготовки майбутніх педагогів, який може бути корисним для фомування лекси-ко-народознавчого компоненту професійної ком-петентності майбутніх учителів початкової шко-ли. Висвітлимо проміжні результати пілотного телекомунікаційного проєкту «Мова – культура – цифрові технології». Співвиконавці проекту: ка-федра української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; кафедра соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядип-ломної педагогічної освіти (кер. Жук М. В.); Шост-кинська спеціалізована школи І ступеня № 13 Сумської області (В. Балицька); НВК «Гуцуль-щина» Рожнівський Ліцей Івано-Франківської об-ласті (О.Радиш).  Мета проєкту: створити неформальні можли-вості для українського мовно-мовленнєвого роз-витку учнів у форматі прямого онлайн-спіл-кування. Ключові завдання проекту: формування у школярів умінь слухати, сприймати й відтворю-вати інформацію, вести діалог, висловлювати вла-сні думки, міркування, презентувати себе, стави-ти запитання, працювати в команді; формування у школярів та вчителів умінь партнерства; ство-рення у навчальному закладі умов для розвитку активної життєвої позиції, стимулювання нових творчих ідей; навичок самоорганізації і самодис-ципліни. 

Реалізуючи проєкт, дотримуємось вимог Дер-жавного стандарту початкової освіти (2018 р.). Відповідно до соціокультурної та діяльнісної зміс-тових ліній акцентуємо увагу на аудіювання (слухання) і розуміння, говоріння (діалогічне і монологічне мовлення), доречне використання у мовленні учнів термінів народознавчого змісту, формул національного мовленнєвого етикету, на комунікативну взаємодію в різних життєвих ситу-аціях, здійснення рефлексивної діяльності (само-аналізу і самоперевірки).  Наприклад, тема «Великодній кошик» викли-кала багато спогадів, емоцій у дітей. Діти на зу-стріч одягнули вишиванки, декламували вірші. Дуже пізнавальним виявилось для учнів порів-няння великодніх традицій на Сіверщині з тим, як святкують Великдень на Івано-Франківщині. На зустріч діти принесли домашні пасочки, писанки та крашанки, розповіли про те, які є вітання на великодні свята в їхніх регіонах, показали давні рушники з колекцій шкільних музеїв. Приходимо до висновку: для українців Великдень – це не тільки різнокольорові писанки і смачна паска це і дотепер особливе свято, коли шанують традиції і вірять у диво.  Четверту телеконференцію було присвячено Дню матері, Мама учениці 1-Б класу «Гуцуль-щини» разом зі своєю донечкою виконала захід-ноукраїнську колискову. Під час заходу учні за-свідчили свою шану і повагу матерям: презен-тували колаж «Багаторука фея», портрети своїх матусь, які намалювали до свята, розповіли прис-лів'я про матерів, взяли участь у грі "Ласкаві озна-ки", підбираючи пестливі слова своїм неням, виго-товили паперові квіти. Учням, за опитуванням, було цікаво спілкуватись, знаходити спільне і ба-чити відмінності (дет. ) Окреслимо результати навчально-пізнаваль-ної діяльності майбутнього вчителя на заняттях: досліджує етноестетику лексем; виконує історико-культурологічні коментарі етнографізмів, діалек-тизмів, народних фразем у фольклорному або ху-дожньому тексті на основі етимологічних, тлу-мачних словників; доцільно використовує слова з національно-культурним компонентом; укладає тематичний словник-тезаурус з українського мов-леннєвого етикету, готує письмове повідомлення на основі праць українських мовознавців – дослід-ників лінгвокраєзнавства; бере участь у дискусі-ях, дебатах, телеконференціях з питань націо-нально-мовного виховання; генерує нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підви-щення як власного соціального статусу та добро-буту, так і розвитку суспільства і держави; конс-труктивно спілкується в колективі, проявляє лі-дерські якості; реагує мовними засобами на спектр соціальних і культурних явищ,  
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Олена СЕМЕНОГ · Лексико-народознавчий компонент – вагомий складник  професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи  Отже, проведений аналіз дає підстави зробити такі висновки. Професійну компетентність учителя початкової школи характеризуємо як динамічну інтегровану якість особистості, що характеризуєть-ся рівнем професійної освіти, досвідом, індивідуа-льними здібностями, прагненням до неперервної самоосвіти та самовдосконалення, саморозвитку, мовленнєво-комунікативної взаємодії, творчим ставленням до справи і дозволяє учителеві най-більш ефективно здійснювати свою професійну діяльність. Основним змістом мовної компетент-ності визначено знання норм і правил літератур-ної мови, її фонетико-фонологічного ладу, засвоєн-ня законів усного і писемного мовлення, лексично-го запасу та синтаксичної будови, що проявляєть-ся у їх використанні в мовленнєво-мисленнєвій діяльності. Лексико-народознавчий компонент професійної мовно-мовленнєвої компетентності охоплює сформованість знань тематичної групи слів, стійких висловів, у яких відображаються осо-бливості матеріальної і духовної культури народу.  Дидактичний матеріал вправ з метою форму-вання лексико-народознавчого компонента про-фесійної, зокрема мовної компетентності майбут-ніх учителів початкової школи у процесі навчання мовно-методичних дисциплін становлять націо-

нально-марковані слова в текстах усної народної творчості, художньої літератури, записах, викона-них студентами під час фольклорної, діалектоло-гічної практик на Сумщині.  Результати пілотного телекомунікаційного проєкту, спрямованого на формування українсь-кого мовно-мовленнєвої компетентності учнів початкової школи засобами прямого онлайн-спілкування, який виконує кафедра української мови і літератури Сумського державного педаго-гічного університету імені А. С. Макаренка, дозво-ляють створити таку мовленнєву ситуацію, коли кожний учень має можливість висловитись, про-явити себе у комунікативному процесі. Більш детальне опанування лексико-народознавчого компонента сприяє мовомислен-ню, мовотворенню і мовопродукуванню особисто-сті майбутнього вчителя початкової школи, кот-рий повинен уміти характеризувати феномен української культури, історію її розвитку, місце в системі світової культури, оцінювати досягнення культури на основі знання історичного контексту їх створення, бути здатним до діалогу культур, висловлювати й обґрунтовувати власну позицію до питань, що стосуються ціннісного ставлення до історичного минулого.  
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Елена Семеног. Лексико-народоведческой компонент – весомый компонент профессиональ-
ной компетентности будущих учителей начальной школы 

В статье обозначены сущность базовых понятий исследования. Лексико-народоведческий компо-
нент профессиональной языковой компетентности определено как сформированность знаний тема-
тической группы слов, устойчивых выражений, в которых отражаются особенности материальной и 
духовной культуры народа. 

Приведены отдельные упражнения с целью формирования лексико-народоведческого компонента 
профессиональной, в том числе языковой компетентности будущих учителей начальной школы в про-
цессе обучения языково-методических дисциплин в учреждении высшего педагогического образования. 
Освещены отдельные результаты пилотного телекоммуникационного проэкта кафедры украинского 
языка и литературы СумГПУ имени А.С. Макаренко. 

Ключевые  слова :  профессиональная компетентность учителя начальной школы, культурно-
языковая компетентность будущего учителя начальной школы, лексико-народоведческий компонент, 
формирование лексико- народоведческого компонента профессиональной языковой компетентности 
будущих учителей начальной школы. 

 
Olena Semenog. The lexico-ethnography component – a very important component of future pri-

mary school teacher’s professional competence 
The article outlines the essence of basic research concepts. The primary school teacher’s professional compe-

tence is characterized as dynamic integrated personality quality, characterized by the level of professional educa-
tion, experience, individual abilities, desire for continuous self-education and self-improvement, self-development, 
speech and communication. The main content of linguistic and speech competence is the knowledge of the literary 
language rules, its phonetic-phonological order, assimilation of the oral and written speech laws, literary pronun-
ciation norms, lexical stock and syntactic structure, which is manifested in their use in speech-thinking activity. 
The lexico-ethnography component of professional linguistic and speech competence covers the formation of 
knowledge of the thematic words group, stable expressions, where the peculiarities of people’s material and spiri-
tual culture is reflect. 

Separate exercises for formation the lexico-ethnography component of the professional, in particular, the 
future primary school teachers’ linguistic and speech competence in the process of teaching language and meth-
odological disciplines in the higher pedagogical educational institution are presented. The didactic material con-
sists of nationally-marked words in the texts of oral folk art, fiction, recordings made by students during folklore, 
dialectical practices in Sumy region. 

Some results of a pilot telecommunication project aimed at the formation of primary school students’ Ukrain-
ian linguistic and speech competence by means of direct online communication, performed by the Department of 
Ukrainian Language and Literature of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. 
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Олена СЕМЕНОГ · Лексико-народознавчий компонент – вагомий складник  професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи  
It is argued that a more detailed mastery of the lexico-ethnographic component will contribute to the linguis-

tic thinking, linguistic formation and linguistic production of the future primary school teacher, who must be able 
to characterize the phenomenon of Ukrainian culture, development of its history, place in the system of world-
wide culture, to evaluate cultural achievements on the basis of knowledge of their creation historical context, to 
be able to dialogue cultures, to express and substantiate their own position on issues related to the value of the 
historical past. 

Key  words :  primary school teacher’s professional competence, linguistic and speech competence of future 
primary school teacher, lexical and ethnographic component, formation of future primary school teachers’ lexico-
ethnography component of professional linguistic and speech competence. 
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Важливу роль в існуючій сьогодні системі освіти посідає ланка, яка охоплює теорію і прак-тику навчання дітей з особливими потребами в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання, спеціально організованих освітніх закладів і сім’ї.  В умовах модернізації вітчизняної системи освіти актуалізується питання щодо переосмис-лення ролі спеціального навчання у соціалізації учнів з особливими потребами, їх підготовці до самостійного життя. З огляду на це змінюються пріоритетні цілі та завдання навчання і вихован-ня дітей з проблемами розвитку, здійснюється пошук ефективних методів та технологій реаліза-ції змісту спеціальної освіти, організації навчання і виховання з урахуванням сучасних вимог та ви-кликів сьогодення.  Методологічні основи забезпечення якісної спеціальної освіти та підвищення ефективності корекційно-виховного процесу розглянуті у нау-кових дослідженнях багатьох вітчизняних учених, таких, як: В. Бондар, Л. Виготський, С. Забрамна, І. Єременко, С. Конопляста, С. Миронова, О. Нагорна, Н. Назарова, М. Певзнер, Б. Пузанов, Л. Руденко, В. Синьов, Н. Стадненко, В. Тарасун, М. Шеремет, Л. Шипіцина, Д. Шульженко та ін. Проте недостатньо дослідженими поки що зали-шаються особливості організації навчання і вихо-вання дітей з особливими освітніми потребами, що і стало метою статті. Зміст спеціальної освіти реалізується у навча-льному, виховному, розвивальному та корекцій-ному напрямах, які створюють умови для набуття особами з особливими потребами необхідного соціокультурного досвіду, практики життя в со-ціумі. Позитивною тенденцією сьогодення є по-шук інноваційних підходів до навчання дітей з проблемами розвитку, зумовлений поширенням ідей гуманізації та демократизації освіти.  

Численні наукові дослідження, передусім Л. Виготського, доводять, що наслідком первин-них відхилень і вад розвитку у більшості випадків є випадіння дитини з соціокультурного та освіт-нього простору. Відповідно суттєво порушується вплив соціуму, культури та освіти як основних факторів розвитку. Проблема ускладнюється тим, що не менш сильно порушується і зв’язок  батьків з дитиною, особливо на ранніх етапах, коли вони вперше стикаються з проблемами «особливої» дитини. Не володіючи спеціальними знаннями і навичками, специфічними засобами і методиками, навіть високоосвічена доросла лю-дина не в змозі передати дитині з порушеннями у розвитку той елементарний соціальний досвід, який однолітки з нормальним перебігом розвит-ку набувають цілком самостійно і навіть спон-танно.  Спеціальна педагогіка констатує, що відносно дитини з порушеннями психофізичного розвитку втрачають актуальність традиційні способи роз-в’язання освітніх завдань, притаманних кожному віковому етапу. Характеризуючи дитину з пору-шеннями у розвитку, Л. Виготський використову-вав термін «соціальний вивих», проводячи анало-гію з тілесним ушкодженням і підкреслюючи, на-скільки сильно таке ушкодження змінює функціо-нування всіх звичних зв’язків і систем дитини. Він наголошував, що педагогічно виховати таку дити-ну – це означає вправити її в життя, подібно до того як вправляють вивихнутий і хворий орган. [2] На відміну від вивиху тілесного, подолання соціального вивиху можливе лише засобами осві-ти. Але освіти, особливим чином побудованої і організованої, з визначенням «обхідних шляхів» для реалізації існуючих освітніх завдань, які дося-гаються традиційними способами в умовах нор-мального розвитку дитини.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

У статті здійснено аналіз проблеми організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми 
потребами. Наведено основні положення, які є підґрунтям сучасної системи спеціальної освіти. Визна-
чено актуальні проблеми спеціального навчання, пов’язані з соціалізацією, індивідуалізацією, ранньою 
діагностикою. Розкрито особливості навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.  

Ключові  слова :  спеціальне навчання, діти з особливими освітніми потребами, навчання і вихо-
вання дітей з особливими освітніми потребами.  
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Підґрунтям сучасної системи спеціальної освіти виступає низка важливих положень, голов-ними серед яких є такі: 
– максимально рання діагностика порушень у розвитку дитини і надання комплексної допомоги дитині та її родині; 
– розробка стандарту спеціальної освіти як поєднання загальноосвітньої складової та основ формування життєвої компетенції дітей із вадами розвитку для кожного ві-кового етапу; 
– особлива організація освітнього середови-ща, побудова «обхідних шляхів» навчання через використання специфічних техноло-гій, методів, прийомів, засобів і форм; 
– диференційоване, «покрокове» навчання, більш глибока диференціацію та індивіду-алізація навчання; 
– консультативна допомога та тісна співпра-ця з батьками в процесі навчання і вихо-вання дитини з особливими потребами; 
– реалізація інклюзивного навчання та ство-рення освітніх установ нового типу для спільного навчання дітей з відхиленнями у розвитку та їх здорових однолітків, сво-бода вибору форм організації освіти та типів навчальних закладів; 
– підготовка фахівців відповідно сучасних стандартів та викликів суспільства. У розгортанні змісту спеціального навчання пріоритетними визначаються нині діяльнісний підхід та ідея неперервності навчання. Це створює умови для поступового засвоєння дітьми мораль-них норм, культури спілкування, соціально значу-щого досвіду поведінки, трудових навичок. Най-більш актуальні проблеми соціальної адаптації та реабілітації вирішуються шляхом залучення учнів до доступних видів побутової, індивідуальної та суспільно значущої діяльності. В умовах аномального розвитку проблема формування особистості набуває специфічних рис. Насамперед, вона вимагає врахування соці-альної ситуації розвитку особистості, яку свого часу Л. Виготський визначав як особливе поєд-нання внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов, типове для кожного вікового етапу, яке ви-значає динаміку психічного розвитку та ново-утворення на кожному етапі. [8] Намагаючись пояснити складну взаємодію біологічного і соціального факторів у розвитку аномальної дитини, А. Литвак визначає 3 основ-них варіанти: 1) коли у розвитку особистості про-відними є соціальні фактори (погляди, переко-нання, риси характеру тощо), відносно незалежні від біологічних та аномальних; 2) коли дія соці-альних факторів опосередкована біологічними і аномальними факторами, що позначається на ста-вленні аномальної дитини до навколишньої дійс-

ності, впливає на повноту психічної діяльності, не змінюючи,однак, її основного змісту (інтересів, пізнавальних особливостей тощо); 3) коли влас-тивості особистості, особливо на початкових ета-пах розвитку, безпосередньо залежать від глиби-ни і часу виникнення патології (пізнавальна акти-вність, перцептивні потреби тощо) [5].  З огляду на вищезазначене, більшість науков-ців одним із найважливіших завдань спеціальної педагогіки та психології вважають виявлення сту-пеня і характеру впливу первинного дефекту на формування окремих компонентів особистості дитини. І це завдання набагато ширше дефекто-логічних аспектів. Як зазначає, наприклад, Г. Ко-вальов, найважливішою психолого-педагогічною проблемою взагалі є дослідження ефективності різних методів впливу на особистість у навчально-виховному процесі залежно від етапів розвитку особистості учня та його індивідуальних особли-востей. [3]  Особливий підхід до кожної особливої дити-ни важливий як у медичному, так і психолого-педагогічному аспекті. Звісно, дитячий мозок має велику пластичність. Проте говорити про повне відновлення або компенсацію порушених функцій доводиться далеко не завжди. Це залежить від цілого комплексу чинників: вікових та індивіду-альних особливостей, генези захворювання, мас-штабу ураження тощо. Спеціальні педагоги та психологи мусять пам’ятати, що в певних випад-ках дефекти залишаються на все життя. І, хоча це й значно ускладнює психічний розвиток дитини, але не завжди впливає на її інтелектуальний рі-вень та розвиток збережених функцій. Тому педа-гоги мають індивідуально підходити до процесу навчання та соціалізації таких дітей, враховуючи індивідуальні особливості розвитку. З огляду на це буде педагогічно некоректним, наприклад, пе-реводити таку дитину до допоміжного класу ком-пенсуючого типу лише через погану успішність з окремих предметів, оскільки це може гальмувати її подальший загальний інтелектуальний розви-ток. У старших класах спеціальних шкіл таким дітям важливо створити можливість продовжен-ня навчання за різними програмами з переважан-ням певного профілю (гуманітарного, технічного, природничого та ін.). Це сприятиме формуванню у таких дітей адекватної самооцінки, позитивної мотивації та емоційного фону. Адже тривалий неуспіх навіть у дитини з нормальним розвитком призводить до зниження самооцінки, шкільної і соціальної дезадаптації, розвитку негативних якостей особистості. Процес психолого-педагогічного супроводу таких дітей теж має свої особливості. Спеціальний педагог повинен бути добре обізнаним не лише 
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стосовно особливостей діагнозу дитини, а і його нейропсихологічних аспектів. Насамперед, розу-міти внутріпівкульну локалізацію ділянок мозку та усвідомлювати, до порушення яких психічних функцій може призвести їхня функціональна не-достатність. Так, наприклад, у дитини-правші при лівопівкульній недостатності задньолобних і ті-м’яних областей, порушення не має такого серйо-зного характеру, як при правопівкульному розта-шуванні дефекту. Такі діти краще малюють за зразком, ніж за словесним завданням. Коли ж по-дібне порушення виявляється при правопівкуль-ному дефекті, діти, навпаки, часто не можуть ско-піювати зразок, припускаються помилок у прос-торовій орієнтації.  При труднощах в оволодінні дитиною навич-ками читання або письма, знання педагогом лока-лізації її ураження виступає важливим фактором для відбору найбільш ефективних корекційних прийомів. У випадку, коли, наприклад, спостеріга-ються ускладнення аналізу та синтезу або пору-шення слухо-мовної пам’яті, головний акцент у прийомах навчання читання та письма робиться на збережену зорову пам’ять і роботу правої пів-кулі. Правопівкульна тактика інтелектуальної діяльності передбачає сприйняття стимулів ціл-ком, не розкладаючи, наприклад, слова на окремі склади, а запам’ятовувуючи його написання пов-ністю. Для дитини з правопівкульним дефектом більш успішними при навчанні читання та письма будуть прийоми лівопівкульної тактики, напри-клад, аналіз окремих букв у складі, складів у слові тощо. Методи і прийоми навчання дітей з порушен-нями внаслідок органічної патології головного мозку об’єднує нова педагогічна галузь – нейро-педагогіка. Добре, якщо педагоги не лише спеці-альних, але і загальноосвітніх шкіл будуть володі-ти хоча б основними її аспектами. Адже досить часто діти з незначними порушеннями опиняють-ся в групі «невстигаючих», хоча елементарне ви-користання нескладних прийомів нейропедагогі-ки могло б суттєво допомогти вчителеві, а голов-не, дитині. Важливою складовою соціального становлен-ня особистості є соціалізація, процес, який дає людині можливість усвідомити себе як особис-тість, як частину суспільства. Соціальне станов-лення особистості відбувається в процесі освіти, виховання та самовиховання, коли людина спро-можна самостійно визначати власні цілі й досяга-ти їх. Це дає їй відчуття власної цінності та впев-неність у своєму суспільному статусі. Становлен-ня особистості відбувається шляхом пізнаня ди-тиною навколишнього світу, розуміння вічних цінностей, категорій добра і зла, культурних 

норм, правил поведінки тощо. У дітей з відхилен-нями в розвитку проблеми соціалізації особистос-ті, як правило, проявляються найбільш гостро. Існуюча традиційна вітчизняна практика ор-ганізації спеціального навчання, на жаль, виявляє серйозні прогалини в плані соціального станов-лення, життєвої компетенції, подальшої самореа-лізації особистості. В сучасних умовах все більше актуалізується необхідність переосмислення існу-ючих стандартів спеціальної освіти в напрямі спів-відношення освітніх досягнень дитини та її життє-вої компетенції. Важлива роль в умовах сучасного суспільства покладається на особистісний саморо-звиток, формування механізмів самопізнання, сві-домої регуляції поведінки, підготовку до реально-го життя в швидкозмінних соціокультурних умо-вах. Адже не секрет, що переважна більшість випу-скників спеціальних закладів освіти психологічно, емоційно, соціально не готова, на жаль, до самос-тійного життя в суспільстві. Ізольованість, обме-жене коло спілкування в умовах інтернату досить часто породжують егоцентризм, настанову на по-дальше соціальне утриманство. Як свідчить практика, у сім’ях, де виховують-ся діти з певними порушеннями, батьки часто припускаються помилок, які гальмують процес соціалізації дитини. Насамперед, вони надмірно опікують свою дитину, дуже неохоче надають їй певну свободу, часто діють авторитарно і дирек-тивно. Такі особливості виховання призводять до збільшення розриву між можливостями дитини і виконуваними нею завданнями, посилюють за-лежність від дорослих і, як наслідок, уповільню-ють соціалізацію особистості. Спеціальний педа-гог покликаний постійно враховувати не лише загальні закономірності розвитку і соціалізації особистості, а і пам’ятати про унікальність кожної дитини з особливими потребами, своєрідність її емоційних і поведінкових реакцій.  Актуальною проблемою сучасної спеціальної педагогіки в Україні і світі є рання діагностика і рання педагогічна допомога. На сучасному етапі у багатьох країнах світу розроблені й успішно вико-ристовуються програми ранньої діагностики та ранньої педагогічної допомоги дітям з відхилен-нями у розвитку. Вагомим теоретичним підґрун-тям для їх розробки та створення відповідного методичного забезпечення стали положення тео-рії Л. Виготського про зони актуального і найбли-жчого розвитку дитини, про профілактику вто-ринних дефектів, тобто так званого «соціального вивиху».  У сучасній світовій практиці широко відоми-ми програмами ранньої допомоги визнані: Конне-ктикутський тест «Обстеження розвитку ново-народжених і дітей до 3-х років», Каролінський 
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Ірина СЕРЕДА  Організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами навчальний план для дітей від народження до 5-ти років, Мюнхенська функціональна діагностика, Гавайський профіль раннього навчання, програма ранньої діагностики розвитку «Тандем» (Голлан-дія), програма ранньої педагогічної допомоги ді-тям з вадами розвитку «Маккуері» (Австралія). [7] Існуюча в нашій країні мережа спеціальних закладів забезпечена певною мірою основними методиками та навчально-методичними матеріа-лами, розробленими відповідно до сучасних ви-мог, хоча іноді і їх буває недостатньо. Проте, за-уважимо, що все-таки основним фактором вихо-вання дитини з проблемами розвитку є не облад-нання спеціальних шкіл, а послідовна і адекватна можливостям дитини система її включення в соці-ум, забезпечення компенсації порушень шляхом активізації діяльності збережених аналізаторів. Л. Виготський, нагадаємо, неодноразово наголо-шував на тому, що «дитяча дефективність» – не стільки біологічна проблема, скільки соціальна, пов’язана з соціальними наслідками біологічних факторів. [6] Важлива роль у розв’язанні проблем спеці-ального навчання і виховання покладається на педагога, до складових професійної компетенції якого входить організація та забезпечення якості корекційно-виховного процесу. Педагог-вихо-ватель, зокрема, здійснює контроль за виконан-ням медично-педагогічних заходів; несе відпові-дальність за дотримання режиму дня, рухового та ортопедичного режимів, проведення фізкультур-но-оздоровчих заходів. У позаурочний час він ор-ганізовує так звані години розвитку, тобто додат-кові заняття з корекції розумового і психо-фізич-

ного розвитку вихованців. Вихователь також ко-ординує та контролює ведення різними фахівця-ми спеціальної документації стосовно корекцій-ної роботи з учнями: корекційних карт, листків здоров’я, щоденників педагогічних спостережень, зошитів зв’язку вчителя і вихователя та ін. Система спеціального навчання і виховання тісно пов’язана з корекційною складовою. Тому паралельно у формі індивідуальних і групових занять з логопедами, психологами, лікарями, ве-деться робота з корекції та відновлення поруше-них функцій. Комплексна діагностика, психолого-педагогічне вивчення учнів, яке здійснює коман-да різних фахівців, дозволяє уточнити діагноз дитини та визначити найбільш ефективні шляхи для її навчання, виховання та корекції. Очевидно, що навчання та виховання дітей з нормальним і проблемним розвитком стандарт-ними педагогічними методами, з використанням єдиних критеріїв оцінювання призводить до поя-ви значних труднощів у дітей та педагогів і позна-чається, насамперед, на успішності навчання і ви-ховання. Звичайно, особливості організації спеціа-льного навчання передбачають розробку і вико-ристання індивідуальних планів та програм в умовах індивідуальної, інтегрованої чи інклюзив-ної форм навчання, або навчання в умовах спеціа-льного закладу освіти. Але, якщо це неможливо, наприклад, в умовах масової школи або при невс-тановленому остаточно діагнозі дитини, важливо використовувати, принаймні, індивідуальний під-хід при роботі з нею, який буде враховувати особ-ливості дитини і її можливості у навчанні, вихо-ванні та розвитку. 
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Ирина Середа. Организация обучения и воспитания детей с особенными образовательными 

потребностями 
В статье осуществлён анализ проблемы организации обучения и воспитания детей с особенными 

образовательными потребностями. Приведены основные положення, которые являются основой со-
временной системы специального образования. Определены актуальне проблемы специального обуче-
ния, связанные с социализацией, индивидуализацией, ранней диагностикой. Раскрыты особенности обу-
чения и воспитания детей с особенными образовательными потребностями.  

Ключевые  слова :  специальное обучение, дети с особенными образовательными потребностями, 
обучение и воспитание детей с особенными образовательными потребностями.  

 
Iryna Sereda. Organization of education and upbringing of children with special education needs 
The article analyzes the problem of organization of education and upbringing of children with special educa-

tional needs. The basic provisions which are the basis of modern are given special education systems. Identified 
actual problems of special education, related to socialization, individualization, early diagnosis. Disclosed peculi-
arities of education and upbringing of children with special educational needs. 

Concerning a child with impaired psychophysical development, traditional methods of solving educational 
problems lose their relevance. In the implementation of the content of special education, the priority is deter-
mined by the idea of its continuity and activity approach, which create the conditions for the gradual assimilation 
of moral norms, a culture of communication, socially significant behavior experience, and labor skills. The main 
factor in raising a child with special needs is a consistent and adequate system of its inclusion in society, ensuring 
compensation for violations by activating the activities of safe analyzers. 

An important task of special pedagogy and psychology is to identify the degree and nature of the influence of 
a primary defect on the formation of individual components of a child’s personality. The children's body is charac-
terized by great plasticity, but the full restoration or compensation of impaired functions is not always possible. It 
depends on a whole range of factors: age and individual characteristics, the genesis of the disease, the extent of 
the lesion, and the like. 

The organization of special training involves the development and use of individual plans and programs in an 
individual, integrated or inclusive form of education, or training in a special educational institution. It is impor-
tant to use an individual approach when working with a child with special educational needs, which will take into 
account her capabilities in training, education and development as much as possible. 

Key  words :  special education, children with special educational needs, education and education of children 
with special educational needs. 
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Юрій  СІКА  
аспірант кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ 

 «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,  
м.Переяслів-Хмельницький, Україна 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  
ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

У статті розглядається теоретичні основи формування диригентсько-хорової освіти в Україні. 
Визначаються перспективи формування диригентсько-хорової освіти у процесі підготовки студентів 
педагогічних вузів які вимагають ефективність результатів навчально-методичного підходу як засобу, 
що дозволяє найбільш цілісно уявити означену проблему на різних рівнях (загально методичному, зага-
льнонауковому, частковому). Проаналізувавши сучасні наукові дослідження означеного феномену, дає 
підстави про внесення до структури та змісту диригентсько-хорової освіти значних змін, покликаних 
наповнити навчальний процес відповідними науковими підходами. Висвітлюється певні завдання дири-
гентсько-хорової освіти, її змістовного, структурного та методологічного рівнів майбутнього вчите-
ля музики. 

Ключові  слова :  диригентсько-хорова освіта, наукові підходи, професійні завдання. 

Юрій СІКА Теоретичні аспекти формування диригентсько-хорової освіти в Україні  

Сьогодні освіті необхідні фахівці з інновацій-ним мисленням, які мають відповідальність за розвиток та вдосконалення особистості, тому му-зична педагогіка в сучасній Україні стає актуаль-ною. Сучасні умови національної вищої освіти дає змогу розглядати теоретико-методологічне осми-слення формування диригентсько-хорової освіти як процес професійної підготовки студентів педа-гогічних вузів, кінцевим результатом якого є інте-грована готовність майбутніх фахівців до вико-нання різних видів музично-педагогічної діяльно-сті. Вирішенню багатьох питань з набуття музич-но-педагогічної освіти існують фундаментальні праці, різноманітні погляди, видатних музикозна-вців, педагогів, психологів. Разом з тим розв’язан-ня проблеми формування диригентсько-хорової освіти у професійної підготовки студентів педаго-гічних вузів, не знайшла достатнього висвітлення у науковій навчально-методичній літературі.  Диригентсько-хорова освіта являє собою складову цілісної професійної компетентності майбутнього вчителя музики, що містить у своїй основі сукупність його знань, умінь і якостей осо-бистості, необхідних для вирішення професійних завдань. Вона є найважливішою категорією сучас-ної педагогіки професійної освіти, яка являє со-бою складну системно організовану якість внутрі-шнього світу фахівця. Це визначається особливою специфікою роботи хорового диригента, яка спря-мована на практичне вирішення завдань форму-вання особистості засобами хорового співу. На нашу думку, ефективним результатом цієї про-блеми є оновлена методика диригентсько-хорової професійної підготовки студентів, яка поєднує в собі новітні технології, історичні та національні традиції. Це є успішним результатом навчального 

процесу і важливим принципом професійної майс-терності сучасного вчителя музики. На думку хо-рового диригента сучасності А.Болгарського “диригентська-хорова освіта – це виконавські якості диригента… ”[ 4, с.21]. Питання диригентсько-хорової освіти в Укра-їні складалася протягом багатьох століть. Проана-лізувавши наукові праці О.Городцова, П.Козиць-кого, О.Кошиця, Б.Яворського та інших можна дій-ти до висновку, що основою ідеї з професійної підготовки майбутніх фахівців хорової справи науковці зосереджувалися на збиранні та пізнанні історико-теоретичного матеріалу з данного пи-тання. Наприклад, актуальним питанням до фор-мування диригентсько-хорової освіти простежу-ється тонкою лінією у композиціях визначного українського композитора, диригента О.Кошиця “темброва та динамічна драматургія завжди вихо-дила на перший план у порівнянні з іншими засо-бами музичної виразності. І в який би спосіб не втілював музикант свій художній задум, жоден твір не залишає враження одноманітності, а пос-тає перед слухачем, наче розгорнута драматична картина”[5, с.17]. Педагогічний вплив на формування дириге-нтсько-хорової освіти як процесу, визначається професійною діяльністю видатних українських музичних діячів: Г.Верьовки, М.Вериківського, Е.Скрипчинської, К.Пігрова, М.Колесси, Б.Яворсь-кого та ін. Актуальні питання означеної проблеми окреслюють у наукових дослідженнях, публіцис-тичних статтях сучасні науковці, а саме: в історич-ному аспекті (А.Мартинюк, Т.Мартинюк, О.Михай-личенко, І.Павлик та ін.), хорознавчому (О.Бенч-Шокало, Т.Смирнова та ін.) диригентсько-хоровому (А.Авдієвський, П.Ковалик, А.Козир, 
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А.Лащенко та ін.) вокально-хоровому (Ю.Юцевич, О.Стахевич та ін.), музично-психологічному (Л.Бочкарьов, В.Назайкінський С.Науменко), му-зично-педагогічному (А.Болгарський, Г.Падалка, О.Ростовський. О.Рудницька) та ін. Науковці виок-ремлюють специфічні риси організації навчально-го процесу диригентсько-хорової освіти та окрес-люють коло першочергових питань, від вирішен-ня яких залежить здатність майбутнього вчителя музики. Однак, різноманітні аспекти диригентсь-ко-хорової освіти недостатньо висвітлені у науко-во-методичної літературі. У науковій праці “Диригент хору: індивідуа-льність” Т.Смирнова теоретично обґрунтовує кон-цепцію вдосконалення диригентсько-хорової під-готовки студентів, які здобувають професійно-педагогічну освіту у вищих навчальних закладах. Дослідниця виявляє особливості розвитку і стано-влення сучасної вітчизняної та зарубіжної музич-но-педагогічної освіти, педагогічні принципи, особливості оновлювання структури і змісту про-фесійної та мистецької освіти студентів на заса-дах сучасних педагогічних та психологічних до-сягнень. Т.Смирнова з’ясовує доцільність підходу до диригентсько-хорової освіти як підготовки студента до творчого самовираження, педагогіч-ного спілкування та управління хоровим колекти-вом [8]. Методику формування диригентсько-хорової підготовки студентів педагогічних вузів вчені розглядають як навчальну діяльність, що узагаль-нює музично-теоретичний, диригентсько-хоровий, виконавський та методичний напрями в системі музично-педагогічної освіти. Важливе місце в системі підготовки майбутнього педагога-музиканта займає цикл диригентсько-хорових дисциплін. Приєднуємося до думки одного із найяскравіших представників сучасної диригент-сько-хорової школи Анатолія Авдієвського: “Я як хормейстер маю можливість – справді унікальну – у контакті зі співаками будувати нову звукову форму навіть тих творів, котрі часто виконують-ся, бо бачу перед собою живих людей з повною гамою їхніх почуттів. І всіх їх потрібно злити … в єдину художню цілісність, бо лише з нею можна втілити свої творчі задуми. І коли хор починає звучати як одна багатюща душа – я щасливий”  [1, с.81]. З цього приводу, дослідниця О.Бенч-Шокало відмітила: “... колективний, хоровий го-лос, звук якого має своє особливе лице, живе й виразне, коли люди, що творять його, відчувають ще “щось”, що не надається для наслідування, але що само собою утворюється, коли ідея опанує ду-шею загалу” [3]. Це створює основу для усвідом-лення спеціального підходу диригента хорового колективу у навчальному педагогічному процесі.  

Сучасні науковці (А.Козир, Л.Коваль, В.Краєв-ський) вважають, що результативність диригент-сько-хорового навчального процесу залежить від педагогічного впливу майбутнього вчителя музи-ки на формування загальних цінностей молодого покоління. Так, дослідниця А.Козир враховує, що “керівник хорового колективу проходить у проце-сі спілкування з колективом, у створенні творчої атмосфери у взаємодії з ним. Уміння „відчувати” стан хористів, сприяє розвитку здібності керівни-ка впливати на хоровий колектив, який форму-ється через розвиток виразних засобів диригент-ського апарату”[6]. Основним завданням диригентсько-хорової освіти є розвиток загальної музичної культури студентів, формування художнього сприймання та музичного мислення, навчання диригентській техніці й практичної роботи з хоровим колекти-вом.  Отже, результативність диригентсько-хоро-вої освіти у процесі підготовки студентів педаго-гічних вузів вимагає виконанню певних завдань, а саме:  1) Сприяти формуванню знань, вмінь, навичок, які забезпечують можливість реалізації про-фесійної диригентсько-хорової освіти;  2) Готувати майбутніх учителів музичного мис-тецтва до найбільш важливого та поширено-го виду диригентсько-хорової освіти в умовах загальноосвітньої школи;  3) Створити сприятливі умови для професійної роботи студентів з хоровим колективом.  Таким чином, перспективи формування дири-гентсько-хорової освіти у процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів сього-дення вимагає оновлення навчально-методич-ного процесу. Особливу роль з означеного питан-ня відіграє викладання спеціальних предметів диригентського циклу, музичного інструменту, музично-теоретичних дисциплін. Це дає можливість значно покращити індиві-дуальні форми процесу навчання не тільки з про-фільних дисциплін, але й практичної роботи, з хоровим колективом. Адже, сучасний організацій-ний навчальний процес посилюється у зв’язку зі зростанням позааудиторної, самостійної роботи у професійній підготовці студентів педагогічних вузів.  Наголошуємо на тому, що проблема методич-ного забезпечення диригентсько-хорової освіти у процесі професійної підготовки підготовки май-бутніх фахівців музичного мистецтва є актуаль-ною. На наше глибоке переконання, підготовка вчителів музичного мистецтва набуде більшої досконалості за умов поглиблення знань і творчо-го використання наукових доробок та досвіду 
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видатних представників хорового мистецтва. Та-кий підхід відкриває нові можливості для поглиб-леного та якісного навчального процесу в умовах педагогічних вузів.  У зв’язку з цим, ми виділяємо загально педа-гогічні принципи диригентсько-хорової освіті, в якості яких виступає системність та послідовність на основі комплексного підходу до педагогічного навчального процесу, готовність до оволодіння різноманітними навичками та вміннями, здатнос-ті до інтегрування сучасних знань і національних традицій та регіональних хорових напрямів та шкіл.  Отже, аналіз сучасних наукових досліджень формування диригентсько-хорової освіти як про-цес професійної підготовки студентів педагогіч-них вузів вимагає про внесення до структури та змісту диригентсько-хорової освіти значних змін, наповнити навчальний процес науковими підхо-дами:  1. Аксіологічний (навчальний процес передбачає передусім виховання гуманістичного типу осо-бистості студента, формує естетичні почуття і здатність реалізувати їх у хоровому мистецтві). 2. Етнопедагогічний (у ході навчального процесу диригентсько-хорової освіти як професійної підготовки студентів педагогічних вузів цей підхід ми впроваджуємо на засадах традицій українського хорового мистецтва). 3. Гуманістичний (використання гуманістичного підходу у навчальному процесі диригентсько-хорової освіти передбачає створення умов для формування в майбутньому вчителю музично-го мистецтва цілісного, особистісно-зумов-леного образу світу та особистості в ньому).  4. Синергетичний (впровадження такого підходу у процес навчання майбутніх хорових дириге-нтів є вагомим показником модернізації дири-гентсько-хорової освіти і цілеспрямованим 

засобом розвитку алгоритмів самоосвіти, са-моорганізації, самоуправління особистості того, хто навчається).  5. Орієнтовано-особистісний (упровадження осо-бистісно-орієнтованого підходу в процес про-фесійної диригентсько-хорової освіти студен-тів педагогічних вузів забезпечує і відображає становлення особистісної змістової студента, яка формується на основі взаємодії глибинно-го пізнання навколишнього світу та самого себе.  Диригентсько-хорова освіта сучасності пос-тає як закономірний спадкоємець багатовікових традицій, адже педагогічний досвід хорових дія-чів, українських композиторів має стати предме-том детального вивчення в процесі підготовки хорового диригента. Адже творчість українських композиторів розкривається не суцільно, а в тіс-ному зв’язку з розвитком диригентсько-хорової освіти, яка склалася в музичному мистецтві. Та-кий методологічний підхід сприяє панорами ево-люціі української музичної культури в її контекс-туальних зв’язках з історичною епохою та провід-ними художніми тенденціями [2]. Таким чином, формування диригентсько-хорової освіти як процесу професійної підготовки студентів педагогічних вузів повинна ґрунтувати-ся на основі оновлених методик і, навіть, про пе-ребудову концепції освіти та виховання фахівця. В цій новій ситуації перед диригентсько-хоровою освітою постають питання перебудови всієї сис-теми, її змістовного, структурного та методоло-гічного рівнів майбутнього фахівця. Перспективою подальшого розгортання дос-ліджуваної проблеми є розробка методичної мо-делі з метою формування диригентсько-хорової культури у процесі професійної підготовки сту-дентів педагогічних вузів. 
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Юрий Сика. Теоретические аспекты формирования дирижерско-хорового образования в Ук-

раине 
В статье рассматривается теоретические основы формирования дирижерско-хорового образова-

ния в Украине. Определяются перспективы формирования дирижерско-хорового образования в процессе 
подготовки студентов педагогических вузов, требующие эффективность результатов учебно-
методического подхода как средства, позволяющего наиболее целостно представить указанную  
проблему на различных уровнях (обще методическом, общенаучном, частичном). Проанализировав со-
временные научные исследования указанного феномена, дает основания о внесении в структуру и содер-
жание дирижерско-хорового образования значительных изменений, призванных наполнить учебный 
процесс соответствующими научными подходами. Освещается определенные задачи дирижерско-
хорового образования, ее содержательного, структурного и методологического уровней будущего учи-
теля музыки. 

Ключевые  слова :  дирижерско- хоровое образование, науковые подходы, профессиональные зада-
ния. 

 
Yuriy Sika. Theoretical aspects of conductorial-choral education development in Ukraine 
The article deals with theoretical aspects of conductorial-choral education development in Ukraine. The au-

thor provides the analysis of modern scientists’ research works on the phenomenon under study. Conductorial-
choral education is viewed as a component of a future music teachers’ professional competence, which is based on 
the unity of their knowledge, skills and personal qualities necessary for the solution of professional issues. 

The prospects of conductorial-choral education development in the process of pedagogical University stu-
dents’ training have been determined. They require the improvement of the educational-methodical approach as 
a tool, which allows providing the most holistic presentation of the issue at different levels (general methodologi-
cal, general scientific, specific). The issues of conductorial-choral education as a process of pedagogical University 
students’ training have been researched. It has been concluded that successful outcome of the educational process 
depends on the ability to solve different educational tasks while teaching special disciplines of the conductorial 
cycle, musical instrument, and musical-theoretical disciplines. This makes it possible to significantly improve indi-
vidual forms of educational process, not only the specialized disciplines, but also a system of workshops adapted 
to various activities in music lessons. 

The analysis of modern scientific researches of conductorial-choral education development as a process of 
pedagogical University students’ training gives grounds for making significant changes in the structure and con-
tent of conductorial-choral education, which fills the educational process with appropriate scientific approaches. 
Conductorial-choral education in Ukraine becomes a so-called natural heritor of the centuries-old traditions, be-
cause the pedagogical experience of choral representatives, Ukrainian composers should be the subject of a de-
tailed study in the process of choral conductor’s training. This approach to the conductorial-choral educational 
process opens new opportunities for the advanced and high-quality musical pedagogical education. 

Thus, the development of the conductorial-choral education as a process of pedagogical University students’ 
professional training should be based on new methods and techniques. In this new situation, conductorial-choral 
education is faced with the tasks of restructuring the entire system, its substantive, structural and methodological 
levels of a future specialist’s training for the fulfillment of professional tasks. 

Key  words :  conductorial-choral education, scientific approaches, professional tasks. 
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КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ  
ЛЕКСИКО-НАРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

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

ваності лексико-народознавчої компетентності майбутніх вчителів початкової школи та схарактери-
зовано їх компоненти: гностичний, мотиваційно-настановчий, самостійно-творчий, рефлексивний. Ме-
тою статті є виявлення критеріїв та показників сформованості лексико-народознавчої компетентно-
сті майбутніх вчителів початкової школи. Гностичним компонентом є знання й уміння, які лежать в 
основі власної пізнавальної діяльності. Гностичний компонент впливає на формулювання світогляду, 
що проявляється в стійкій системі відносин до світу, праці, іншим людям і самому собі. Мотиваційно-
настановчий компонент передбачає роботу, спрямовану на усвідомлення студентами мети конкретної 
діяльності та мотивацію їх на виконання роботи. Самостійно-творчий компонент проявляється у 
вмінні самостійно застосовувати набуті знання у професійній діяльності. Рефлексивний компонент, 
коли студент по відношенню до самого себе одночасно виступає і як об’єкт рефлексії («Я-виконавець»), і 
як її суб’єкт («Я-контролер»), що регулює власні дії і вчинки. У дослідженні наведено власну точку зору щодо критеріїв і показників рівнів до формування лексико-народознавчої компетентності майбут-ніх вчителів початкової школи. Уточнено когніти-вно-мовленнєвий, професійно-спрямований, ініці-ативно-пізнавальний, оцінно-діяльнісний крите-рій з показниками рівнів сформованості лексико-народознавчої компетентності майбутніх вчите-лів початкової школи. Визначено рівні сформова-ності лексико-народознавчої компетентності сту-дентів ми змогли зрозуміти ставлення майбутніх вчителів до народознавчої лексики. 
Ключові слова: критерії, показники, лексико-народознавча компетентність, майбутні вчителі, початкова школа. 
Постановка проблеми. Вимоги сучасного суспільства, що висуваються до навчально-виховного процесу вищої школи, передбачають підготовку висококваліфікованих професіоналів у галузі вітчизняної лінгводидактики.  Лексико-народознавчої підготовка майбут-нього вчителя початкових класів передбачає фор-мування в нього лексико-народознавчої компете-нції: уміння використовувати особливості мов-леннєвої поведінки у відповідних ситуаціях спіл-кування, вміння визначати акцент та діалектні особливості мовлення, уміння складати й презен-тувати усні відгуки про побачене, почуте, пережи-те тощо. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблема висвітлюється в дослідженнях багатьох науковців (Н. Голуб, Р. Дружененко, 

В. Загороднової, Л. Кожуховської, Т. Левченко, Л. Лук’яник та ін.) але невирішеною частиною залишається впровадження лексико-народознав-чого компоненту в педагогічний процес. 
Постановка завдання. Метою статті є вияв-лення критеріїв та показників сформованості лек-сико-народознавчої компетентності майбутніх вчителів початкової школи, а завданнями – аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми визначення рівнів сформованості лексико-народознавчої компетентності майбутніх вчите-лів та їх характеристика. 
Виклад основного матеріалу. Тенденції роз-витку освіти в Україні зумовили необхідність роз-гортання інноваційних процесів в освітній систе-мі. Особливої актуальності набуває проблема яко-сті сучасної освіти. Лексико-народознавча компе-тентність у сучасних реаліях життя є невід’ємною складовою професійної підготовки майбутніх фа-хівців, рівня сформованості та дієвості їхньої лек-сико-народознавчої свідомості і культури, грома-дянської зрілості. Однак, недостатньо вивченими є питання розроблення й упровадження в практи-ку ВНЗ критеріальної бази готовності майбутніх вчителів початкової школи до формування їхньої лексико-народознавчої компетентності.  Натомість власні дослідження свідчать, що студенти молодших курсів недостатньо зорієн-товані на професію вчителя, не пов’язують теорію з практикою, утруднюються в розв’язанні профе-сійних завдань та ситуацій, їм бракує досвіду практичної діяльності. 
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Анна СТРУК  Критеріальний підхід до формування лексико-народознавчої компетентності майбутнього вчителя  Розроблення критеріальної бази виявлення сформованості лексико-народознавчої компетен-тності майбутніх вчителів початкової школи ви-магало звернення до понять «критерії» і «показники». Визначення критеріїв і показників підготов-ки у педагогічному дослідженні опрацьовували такі відомі педагоги, як В. Безпалько, Н. Кузьміна, Л. Макарова, І. Маслікова, О. Меняйленко та вели-кої кількості інших дослідників. В. Беспалько, І. Маслікова, О. Меняйленко окреслили загальні вимоги до виокремлення й обґрунтування критеріїв: 
– за допомогою критеріїв повинні встанов-люватися зв’язки між усіма складниками аналізованого явища; 
– критерії повинні відображати основні за-кономірності функціонування і розвитку аналізованого явища; 
– критерії повинні розкриватися через низ-ку показників, за якими можна судити про більший або менший ступінь вираженості цього критерію; 
– якісні показники повинні виступати в єд-ності з кількісними та доповнювати один одного; 
– критерії повинні відображати динаміку вимірювальної якості в часі та просторі [2; 9]. З’ясуємо сутність поняття «критерії». У педа-гогічній літературі «критерій» трактується по-різному. У педагогіці критерій (від грецького – kriterion – засіб для судження, мірило) тлумачить-ся як ознака, на основі якої здійснюється оцінка, визначення чи класифікація чогось [11]; як: «мірило оцінки думки» [6, 307]; «ознака, на підс-таві якої дається оцінка якого-небудь явища, дії; ознака, взята за основу класифікації» [7, 163]. У контексті психолого-педагогічного дослі-дження, критерій постає необхідною та достат-ньою умовою прояву або існування явища чи про-цесу, наголошує З. Курлянд, тому розгляд будь-якої досліджуваної величини має включати в себе не лише її ознаки, а й критерії, які визначають, наскільки та чи інша ознака виражена в процесі чи явищі. Критерій розуміємо як необхідну та дос-татню умову прояву або існування явища чи про-цесу [8]. Критерієм, уточнює С. Гончаренко, є пра-вило, згідно з яким виносять оцінку, вибір після вимірювання. В цьому правилі коротко сказано, що таке добре і що таке погано [5, с.4]. Варто зазначити, що наукові поняття «критерій» та «показник» тісно пов’язані у літера-турному напрямі. У довідковій літературі «показник» розглядається як свідчення, доказ, ознака, наочні данні про результати якоїсь робо-ти, процесу; досягнення чого-небудь. При цьому 

розрізняють: якісні показники (фіксують наявно-сті або відсутності якої-небудь властивості), та кількісні (фіксують міру вираженості, розвитку властивості). Іноді під показниками розуміють якісні або кількісні характеристики сформованос-ті того або іншого критерію. Варто зазначити, що процеси самостійності – самореалізація, самоздій-снення, самоосвіта, самовираження, самоствер-дження, послідовність власних дій, самовихован-ня, власна впевненість, вміння відстоювати влас-ну позицію є важливою основою будь якої профе-сійної діяльності, зокрема вчителя початкових класів. Так, Н. Баловсяк [1] вважає, що критерії – це якості, властивості, ознаки об’єкта, що вивчаєть-ся, які дають можливість зробити висновки про стан і рівень його сформованості та розвитку; по-казник – це кількість та якісні характеристики сформованості кожної якості, властивості, ознаки об’єкту, котрий вивчається, тобто міра (ступінь) сформованості того чи іншого критерію. Отже, у статті кожний наш критерій охарак-теризовано за допомогою комплексу показників. Відомо, що критерії і показники співвідносяться як загальне та часткове, конкретне. Визначені рівні сформованості лексико-народознавчої ком-петентності майбутніх учителів початкової шко-ли має відбивати виявлення вмінь і продуктивно-сті в професійній діяльності вчителя початкової школи. Тому логічним є застосування показників. Що свідчать про наявність певного досвіду й цін-нісних орієнтацій, наявність знань, сформованість умінь і навичок. Відповідно до такого підходу ко-жний із зазначених нижче критеріїв можна пред-ставити як сукупність показників. Якщо критерії співвідносяться з певною компетентністю, то по-казники – з відповідними уміннями. Упровадження в освітній процес розробленої методики формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх вчителів початкової школи передбачає застосування адекватних мето-дів діагностики та оцінювання стану сформовано-сті означеної компетентності майбутніх вчителів початкової школи.  Оскільки формування лексико-народознавчої компетентності у системі підготовки майбутніх вчителів початкової школи розглядаємо як інтег-рований відкритий педагогічний феномен, то і критерії теж мають бути інтегрованими, а показ-ники – чітко визначати рівень сформованості від-повідних компетентностей. Ми враховували це в процесі створення авторської методики оціню-вання рівнів сформованості лексико-народо-знавчої компетентності майбутніх вчителів поча-ткової школи засобами й визначили чотири кри-терії: когнітивно-мовленнєвий, професійно-



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

спрямований, ініціативно-пізнавальний, оцінно-діяльнісний. Конкретизуємо означені критерії через систему відповідних показників, що відпові-дають певну властивість досліджуваного об’єкта та його компонентного складу. 
Когнітивно-мовленнєвий критерій (К1) ви-значає ступінь володіння теоретичними знання-ми. Знання є базовим показником лексико-народознавчої компетентності, оскільки вона є основою формування фахової діяльності. Отже, показниками даного критерію слід виділити: а) обізнаність студентів з лексичними поняттями; б) обізнаність студентів з народознавчими понят-тями. 
Професійно-спрямований критерій (К2) є спрямованість до позитивної мотивації до май-бутньої професійної діяльності при застосуванні лексико-народознавчої компетентності. Показни-ками даного критерію слід виділити: а) наявність у студентів міцних знань з лексикології і народоз-навства; б) здатність інтегрувати знання з різних навчальних дисциплін. 
Ініціативно-пізнавальний критерій (К3) вмін-ня застосовувати набуті знання з народознавчої лексики у своїй подальшій педагогічній діяльнос-ті. Отже, показниками даного критерію слід виді-лити: а) вміння репрезентувати себе через мов-лення, здатність до ефективного спілкування в професійній діяльності; б) вміння застосовувати лексико-народознавчі знання у професійній ді-яльності. 
Оцінно-діяльнісний критерій (К4) визначає здатність до аналізу і адекватної самооцінки влас-ної самостійної діяльності. Показниками даного критерію слід виділити: а) самооцінка наявності народознавчої лексики у мовленні; б) взаємооцін-ка наявності народознавчої лексики у мовленні. Аналізуючи досвід визначення науковцями рівнів сформованості лексико-народознавчої ком-петентності майбутніх учителів початкової шко-ли та беручи за основу обґрунтовані критерії і показники, в ході констатувальної діагностики визначено доцільним виділити рівні сформовано-сті лексико-народознавчої компетентності. Для визначення рівнів сформованості лексико-народознавчої компетентності майбутніх учите-лів початкової школи ми використовували різні способи контролю: бесіди, анкетування, вправи. Схарактеризуємо докладніше вправи, до яких вда-валися задля визначення сформованості рівнів лексико-народознавчих знань і вмінь майбутніх вчителів початкової школи. Зауважимо, що в за-гальній лінгводидактиці відсутній термін «ігрова мовленнєва (чи словесна) вправа». Відсутній він і в науковому обігу загальної педагогіки. Натомість психолого-педагогічна і лінгвістична література 

широко використовує такий термін, як вправа. Вправа визначається тлумачним словником як «розвиток певних якостей, навичок постійною, систематичною роботою; спеціальні завдання, що використовується для набуття певних навичок або закріплення певних знань» [10]. Під мовленнєвою вправою С. Шатилов розу-міє «вправи у природній комунікації в різних ви-дах мовленнєвої діяльності» [12]. М. Вайсбурд уважає що, «мовленнєві вправи спрямовані на вдосконалення процесу змістового сприйняття та досягнення певного рівня розуміння» [4]. На його думку, важливою особистістю мовленнєвих вправ є їх спрямованість на наближення навчальної ді-яльності до реального спілкування.  Проблемі типології вправ присвячено чимало досліджень вітчизняних і зарубіжних методистів (В. Бухбиндер, І. Грузинська, І. Рахманов, М. Ляхов-ський, Й. Берман та ін.). Так, В. Бухбиндер визна-чає три типи мовленнєвих вправ: інформаційні, операційні та мотиваційні. Інформаційні вправи, на його думку, забезпечують осмислення та засво-єння мовного матеріалу; операційні розвивають автоматизм, перетворюють їх у навички; мотива-ційні виробляю мовленнєві вміння та вдоскона-люють їх у комунікації [3]. Аналіз літератури з дослідженої проблеми дає нам підстави стверджувати, що, готуючи ма-теріали для вправ, викладач має збалансувати їх за складність: 40% – складний, 30% – середній, 20% – задовільний, 10% – низький рівня складно-сті, що відображатиме співвідношення різних за рівнем сформованості відповідних компетентнос-тей студентів. Проілюструємо прикладом. 
Вправа 1. «Завдання на знання застарілих 

слів» Хід виконання. Студентам було запропонова-но 6 питань лексико-народознавчого характеру, у межах яких вони мали виявити, історизми до по-даних понять, підібрати сучасні українські синоні-ми до архаїзмів, пояснити значення слів, дібрати по три синоніми до слів, вставити пропущенні букви у слова, встановити відмінність між словом і його значенням. Проілюструємо їх: 1. Підберіть історизми до поданих понять 
Поняття  Історизми працівник канцелярії  писар січовий стрілець  волосний посадовий у волості  мушкет сільський староста  січовик зібрання молоді  досвітки вогнепальна зброя  війт 2. Підберіть сучасні українські синоніми до архаїзмів 
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Сучасні українські слова Архаїзми дитина  град говорити  рать губи  чадо місто  уста військо  ректи палець  перст 3. Пояснити значення слів Вінок, кожух, герб, гімн, булава 4. Дібрати по три синоніми до слів Козак, народ, родина 5. Вставити пропущенні букви у слова Борот_ся, об’єдну_ть, им._то, рідн_й, соло_їна, зв_чай, трад_ція. 6. Вставте відповідність між словами і його значенням Слова: побут, національний характер, світо-гляд Значення: 1. Сукупність психологічно-ментальних та пове-дінкових ознак, особливостей, притаманних певній етнонаціональній спільноті. 2. Сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше ба-чення та розуміння світу і місце особистості у ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності. Світогляд людини зумовлений особливостями суспільного буття та соціальними умовами. 3. Позавиробнича сфера діяльності людей, пов’я-зана з задоволенням ними власних матеріаль-них та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок). Він також охоплює звичаї, обря-ди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи. 
Вправа 2. «Спогади минулого» Хід виконання. Прочитайте. З поданого текс-ту випишіть власне українські слова. Розкрийте їх значення, поясніть походження власне українсь-ких слів. Користуйтесь етимологічним словником. 
Мама окинула поглядом хату й зупинили зір 

на покуті. На ньому яскраво святкувався рукоділь-

ний рушник. Великі ружі, вимережані дбайливими 
руками, красувалися на білій полотнині. 

Вправа 3. «Завдання від стародавніх слов’ян» Хід виконання. Студентам було подано за-вдання яке потрібно було розмістити у три колон-ки: чоловічий рід, жіночий рід, середній рід. Процедура виконання. Записати дані іменни-ки: намисто, им бір, вишиванка, кухоль, запаска, горнятко, бурлак, вінок, скриня, барильце. За дво-ма словами (на вибір) скласти речення. 
Вправа 4. «Відгадай слово» Хід виконання. Студентам було роздано карт-ки із зображенням народних свят. Їхнє завдання полягало відгадати, яке свято зашифроване на кожній картці і відповісти чи це свято є перехід-ним чи ні. На основі цього, нами було розроблено рівні сформованості лексико-народознавчої компетен-тності майбутніх учителів початкової школи: ви-сокий, достатній, задовільний, низький, що визна-чаються не лише за ступенем сформованості ком-понентів і критеріїв їх вияву в самосвітній на-вчальній діяльності, а й урахуванням поступового ускладнення, розширення та варіювання сфер цієї діяльності, підвищенням складності вирішу-вальних навчальних завдань у професійному кон-тексті. 
Висновки і перспективи досліджень. Отже, знання критеріальної бази необхідні для стиму-лювання навчального процесу студентів закладів вищої освіти до підвищення рівнів лексико-народознавчої компетентності майбутніх вчите-лів початкової школи та самоствердження в обра-ній професії. Визначивши рівні сформованості лексико-народознавчої компетентності студентів ми змогли зрозуміти ставлення майбутніх вчите-лів до майбутньої педагогічної діяльності. Виокремленні критерії, показники будуть використані у проведенні педагогічного експери-менту з формування лексико-народознавчої  компетентності майбутніх вчителів початкової школи. 
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Анна Струк. Критериальной подход к формированию лексико-народоведческой компетент-
ности будущего учителя 

В статье сделан анализ психолого-педагогических исследований по проблеме определения уровней 
сформированности лексико-народоведческой компетентности будущих учителей начальной школы и 
охарактеризован их компоненты: гностический, мотивационно-установочный, самостоятельно-
творческий, рефлексивный. Целью статьи является выявление критериев и показателей сформирован-
ности лексико-народоведческой компетентности будущих учителей начальной школы. 

Гностическим компонентом является знание и умение, которые лежат в основе собственной по-
знавательной деятельности. Гностический компонент влияет на формулирование мировоззрения, про-
является в устойчивой системе отношений к миру, труду, другим людям и самому себе. Мотивационно-
установочный компонент предусматривает работу, направленную на осознание студентами цели кон-
кретной деятельности и мотивацию их на выполнение работы. Самостоятельно-творческий компо-
нент проявляется в умении самостоятельно применять полученные знания в профессиональной дея-
тельности. Рефлексивный компонент, когда студент по отношению к самому себе одновременно вы-
ступает и как объект рефлексии («Я-исполнитель»), и как ее субъект («Я-контроллер»), регулирующего 
свои действия и поступки. 

В исследовании приведены свою точку зрения относительно критериев и показателей уровней к 
формированию лексико-народоведческой компетентности будущих учителей начальной школы. Уточ-
нение когнитивно-речевой, профессионально-направленный, инициативно-познавательный, оценочно-
деятельностный критерий с показателями уровней сформированности лексико-народоведческой ком-
петентности будущих учителей начальной школы. Определены уровни сформированности лексико-
народоведческой компетентности студентов мы смогли понять отношение будущих учителей к наро-
доведческой лексики. 

Ключевые  слова :  критерии, показатели, лексико-народоведческую компетентность, будущие 
учителя, начальная школа. 

 
Anna Struk. Criterion approach to formation of future teacher's lexical-ethical competence 
The article analyzes psychological and pedagogical researches on the problem of determining the levels of 

formation of lexical and ethnological competence of future elementary school teachers and describes their compo-
nents: gnostic, motivational-instructional, self-creative and reflexive. 

The purpose of the article is to identify the criteria and indicators of the formation of lexical-ethical compe-
tence of future elementary school teachers. 

The gnostic component is the knowledge and skills that underlie one's own cognitive activity. The gnostic 
component influences the formulation of an outlook that manifests itself in a stable system of relationships to the 
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world, to work, to other people and to oneself. The motivational and instructional component involves work 
aimed at students' awareness of the purpose of a particular activity and their motivation to perform the work. 
The self-creative component manifests itself in the ability to apply the acquired knowledge independently in pro-
fessional activity. Reflective component when the student simultaneously acts as both an object of reflection («I-
performer») and as her subject («I-controller»), which regulates her own actions and actions. 

The study presents its own point of view on criteria and indicators of levels for the formation of lexical-ethical 
competence of future elementary school teachers. The cognitive-speech, vocationally-oriented, initiative-
cognitive, evaluation-activity criteria with indicators of the levels of formation of lexical-ethnological competence 
of future primary school teachers has been clarified. The levels of students’ lexical and ethical competence were 
determined and we were able to understand the attitude of future teachers to the vocabulary of science. 

Based on the aforementioned specifics of the future teacher's preparation, he needs a thorough knowledge of 
the history of Ukraine, traditions, customs and its culture. The future educator should adapt his theoretical knowl-
edge in practice. Effectively compile synopsis of lessons using national lexicon. All this requires a teacher of con-
tinuous improvement, finding interesting ideas that will influence the improvement of his pedagogical skills. 

Keywords :  criteria, indicators, vocabulary competence, future teachers, elementary school.  
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ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ  
ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ  
У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ  

СТУДЕНТІВ 
У статті розглянуто проблему використання потенціалу позааудиторної діяльності педагогічних 

коледжів у контексті проблеми виховання толерантності студентів. Розглянуто сенситивність ран-
нього юнацького віку щодо виховання толерантності. Схарактеризовано головні завдання виховання 
толерантності у студентів педагогічних коледжів, а саме: розширення знань щодо сутності поняття 
«толерантність» та якостей толерантної особистості: розвиток емпатії; прагнення до діалогічного 
спілкування; формування вмінь щодо виявлення гуманності, терпимості, доброзичливості, чуйності, 
співпраці, взаємодії; вміння знаходити способи попередження та вирішення конфліктів. 

Проаналізовано сутнісні характеристики позааудиторної діяльності у закладі вищої освіти. Вивче-
но досвід роботи педагогічних коледжів щодо виховання толерантності у студентів та виявлено про-
блеми, які ускладнюють залучення студентів до позааудиторної діяльності, а саме: показний характер 
значної кількості виховних заходів; другорядне ставлення викладачів і студентів до позааудиторної 
діяльності; нерівномірність залучення студентів до позааудиторної діяльності; неврахування різниці у 
вікових та індивідуальних особливостях студентів першого і випускного курсів; недотримання тісного 
зв’язку між аудиторною та позааудиторної діяльністю; використання шаблонних форм проведення 
позааудиторної діяльності; перетворення позааудиторної діяльності на епізодичні заходи розважаль-
ного характеру; відсутність методичних рекомендацій із проблеми виховання толерантності у зазна-
ченого вище контингенту студентів. Визначено педагогічні умови виховання толерантності у студен-
тів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності, а саме: методична підготовка наставників 
студентських груп до виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів; змістове і методи-
чне забезпечення процесу виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів; залучення сту-
дентів педагогічних коледжів до соціально-культурної діяльності, спрямованої на виховання толерант-
ності. 

Ключові  слова :  толерантність, виховання толерантності, рівні вихованості толерантності, 
педагогічні коледжі, студенти, педагогічна толерантність, позааудиторна діяльність, потенціал. 

Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та її зв’язок з важливими науковими і прак-
тичними завданнями. В умовах реформування системи освіти та глобалізації суспільства особли-вої актуальності набуває проблема виховання толерантності у молодого покоління. У цьому аспекті актуальності набуває пробле-ма виховання толерантності у студентів педа-гогічних коледжів, оскільки майбутні педагоги мають виявляти такі якості, як терпимість під  час спілкування з учнями, батьками, колегами; гуманність, доброзичливість, чуйність, милосердя тощо. Нормативним підґрунтям до розв’язання за-значеної проблеми є Закон України «Про вищу освіту» (2016), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. (2013), Кон-цепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (2000), Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015), у яких акцентується увага на пріоритетності виховання толерантності у мо-лодого покоління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковане вирішення даної пробле-
ми і на які спирається автор. У ході наукового пошуку встановлено, що питання толерантності розглядаються в працях сучасних філософів (М. Бабія, Р. Валітової, Ю. Іщенка, В. Лекторського, В. Пісоцького, Л. Скворцова та ін.); соціологів (В. Гараджі, С. Маковецького, О. Швачко та ін.); психологів (О. Асмолова, Г. Балла, І. Беха, С. Бон-дирєвої, Д. Колесова, С. Максименка, В. Ситарова та ін.). Проблема виховання толерантності у майбут-ніх учителів знайшла відображення у досліджен-нях (Ю. Гордієнко, Р. Кострубаня, Ю. Котелянець, І. Кривошапки, Ю. Тодорцевої та ін.). Різні аспекти організації позааудиторної дія-льності набули висвітлення у працях (О. Бартків, С. Вітвицької, О. Гаврилюк, Л. Делінгевич, О. Казь-мерчук, М. Марачковської, О. Севастьянової та ін.). 

Виділення раніше не вирішених частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Водночас, поза увагою дослід-ників залишився такий аспект, як використання 
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273 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

потенціалу позааудиторної діяльності педагогіч-них коледжів у контексті виховання толерантнос-ті студентів. Отже, виникає суперечність між зна-чним потенціалом позааудиторної діяльності пе-дагогічних коледжів та її фрагментарним викори-станням у процесі виховання толерантності у здо-бувачів вищої освіти. 
Мета статті – розглянути проблему викорис-тання потенціалу позааудиторної діяльності пе-дагогічних коледжів у контексті проблеми вихо-вання толерантності студентів. 
Виклад основного матеріалу дослідження 

з повним обґрунтуванням отриманих резуль-
татів. У статті 28 Закону України «Про вищу осві-ту» зазначається: «Коледж – заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні нау-кові дослідження та/або творчу мистецьку діяль-ність. Коледж також має право відповідно до ліце-нзії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти». Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в якому ліцензований обсяг під-готовки здобувачів вищої освіти бакалавра та (або молодшого бакалавра) становить не менше 30 відсотків загального ліцензованого обся-гу» (Про вищу освіту, 2016).  Станом на початок 2018 року в Україні функ-ціонують 30 педагогічних коледжів. Ранній юнацький вік, до якого належить біль-шість студентів педагогічних коледжів, є сенсити-вним для виховання толерантності, оскільки є вирішальним етапом становлення світогляду; характеризується засвоєнням суспільних норм і функцій (Канішевська, 2011, с. 5); виявленням інтересу до інших людей, їхніх поглядів, ціннісних орієнтацій, поведінки; активізацією пошуку влас-ної національної ідентичності. У той же час, ранньому юнацькому віку влас-тиві хворобливе самолюбство, підвищена недові-рливість та імпульсивність поведінки, юнацький максималізм (Школьна, 2018, с. 65). Зазначимо, що виховати толерантність у май-бутніх педагогів може лише толерантний викла-дач. Дослідниця Т. Варенко характеризує наступні ознаки феномена «педагогічна толерантність»: цілі-цінності (формуються на основі усвідомлення самоцінності кожної особистості, включення пе-дагогічної толерантності до системи індивідуаль-них цінностей, наявності мотивації до її засвоєн-ня); знання-цінності (пов’язані з уявленнями осо-бистості про суть педагогічної толерантності та 

особливості її прояву); уміння-цінності (забез-печують дієвий аспект педагогічної толерантнос-ті); відносини-цінності (забезпечують гуманіс-тичне ставлення до інших учасників педагогічної взаємодії); якості-цінності (сформованість таких професійно необхідних якостей, як щирість, доб-розичливість, тактовність, емпатія тощо) (Варенко, 2011, с. 15). На думку Г. Безюльвої, Г. Шеламової, педагогі-ка толерантності передбачає: культуру спілкуван-ня як розуміння іншого при діалозі, як взаєморо-зуміння та співпереживання; толерантне мислен-ня як основа пізнання індивідуальності людини, її потреб, цінностей, поглядів, переконань та різно-манітних форм виявлення в процесі спілкування, що дозволяють виховувати особистісні якості ін-дивіда, трансформуючи їх у бік емпатії, взаємопо-ваги, почуття партнерства. До основиних принци-пів «Педагогіки толерантності» науковці відно-сить: співпрацю за довірою, психологічну еколо-гію, правову культуру, «право на відмінність» (Безюльова, & Шеламова, 2003, с. 86–87). Головними завданнями виховання толерант-ності у студентів педагогічних коледжів є: розши-рення знань щодо сутності поняття «толе-рантність» та якостей толерантної особистості; розвиток емпатії; прагнення до діалогічного спіл-кування; формування вмінь щодо виявлення гу-манності, терпимості, доброзичливості, чуйності, співпраці, взаємодії; вміння знаходити способи попередження та вирішення конфліктів. Результати констатувального етапу експери-менту засвідчили, що більшість студентів педаго-гічних коледжів виявили низький рівень вихова-ності толерантності – 39,5 %; середній рівень – 33,6 %; високий рівень – 26,9 % студентів. Однією з причин низького рівня вихованості толерантності у студентів педагогічних коледжів є недостатнє використання можливостей позаау-диторної діяльності. Дослідниця Г. Овчаренко розглядає позаауди-торну діяльність закладів вищої освіти як соціо-культурне середовище, яке створює умови для саморозвитку, соціальної самоідентифікації осо-бистості та реалізації нею своїх природних задат-ків і здібностей (Овчаренко, 2005). Пристаємо до думки М. Школьної, яка зазна-чає, що суттєвими характеристиками позааудито-рної діяльності є те, що вона, по-перше, здійсню-ється в позааудиторний час, стосується сфери ві-льного часу; по-друге, відрізняється від навчаль-ної діяльності за змістом та принципами організа-ції (ненормованість та індивідуальний характер) (Школьна, 2018, с. 67).  Аналіз досліджень О. Марачковської дозволяє стверджувати, що позааудиторна діяльність у  
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закладах вищої освіти виконує різноманітні функ-ції, серед яких: аксіологічна (формування у сту-дентів особистісно значущих цілей, ціннісних орі-єнтацій); інформаційно-освітня (сприяє засвоєн-ню, розширенню і поглибленню знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти); мобілізаційно-регулятивна (забезпечує процес мобілізації та подальшого розвитку емоційних і вольових якос-тей особистості); компенсаторна (сприяє форму-ванню у студентів віри в самих себе, задоволенню потреби в досягненні успіху у майбутній профе-сійній діяльності); корегуюча (дає можливість скеровувати вплив навколишньої дійсності завдя-ки виробленим і прийнятим нормам у закладі ви-щої освіти, конкретному студентському колекти-ві); розважальна (спосіб звільнення від напруже-ної пізнавальної діяльності під час теоретичного навчання); творча, що є способом реалізації та подальшого розвитку емоційних і вольових якос-тей особистості (Марачковська, 2010).  Позааудиторна діяльність у педагогічних ко-леджах ґрунтується та загальнонаукових принци-пах: добровільності, гуманізму, цілісності та різ-номанітності, суспільної значущості, співтворчос-ті; полікультурності та толерантності; педагогіч-ної спрямованості. Основними видами позааудиторної діяльнос-ті є: суспільно-політична (участь у роботі органів студентського самоврядування; співпраця з моло-діжними організаціями; членство у виборчих кам-паніях в закладах вищої освіти); художньо-естетична (учать у роботі літературних, театраль-них, танцювальних, музичних гуртків, КВК тощо); науково-дослідна (робота в науковому товарист-ві; наукових гуртках; участь в наукових конферен-ціях тощо); трудова (робота у волонтерському загоні; суспільно корисна праця; різні види коме-рційно-трудової діяльності тощо); фізкультурно-спортивна (активна участь у спортивних секціях, гуртках тощо); історико-культурна та етнографіч-на (участь у фольклорних експедиціях, в націона-льно-культурних гуртках та об’єднаннях тощо) (Севастьянова, 2005, с. 70–72). Позааудиторна діяльність має певний потен-ціал щодо виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів. По-перше, включення студентів педагогічних коледжів у позааудиторну діяльність створює мо-жливості для неформального спілкування у малих групах, що сприяє розвитку емпатії; виявленню таких рис толерантної особистості як-от: терпи-мість, доброзичливість, гуманність, чуйність. По-друге, у процесі позааудиторної діяльнос-ті з’являється можливість для здійснення цілесп-рямованої роботи з виховання толерантності у зазначеного вище контингенту здобувачів вищої 

освіти. Провідну роль у вихованні толерантності у студентів педагогічних коледжів належить кура-тору студентської групи (проведення годин на-ставника студентської групи, дискусій, диспутів, вирішення проблемних ситуацій). По-третє, використання різноманітних видів позааудиторної діяльності сприяє задоволенню потреби у спілкуванні з однолітками, що «…дозволяє організовувати різноманітну і полі-функціональну комунікацію молоді» (Школьна, 2018, с. 67). По-четверте, у процесі позааудиторної діяль-ності у наставників студентських груп з’являєть-ся можливість здійснювати систематичний моні-торинг рівнів вихованості толерантності у студе-нтів. По-п’яте, позааудиторна діяльність значно розширює межі навчальної діяльності, надає мож-ливість щодо використання різноманітних форм і методів виховання толерантності у студентів, що дозволяє розвивати в них вміння взаємодіяти, співпрацювати та вступати в діалогічне спілку-вання; знаходити способи попередження та вирі-шення конфліктів. Таким чином, використання потенціалу поза-аудиторної діяльності створює можливості щодо виховання толерантності у студентів педагогіч-них коледжів. 
Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Вивчення досвіду роботи педагогічних коледжів щодо виховання толерантності у сту-дентів дозволило виявити проблеми, які усклад-нюють залучення студентів до позааудиторної діяльності: показний характер значної кількості виховних заходів; другорядне ставлення виклада-чів і студентів до позааудиторної діяльності; нері-вномірність залучення студентів до позааудитор-ної діяльності; неврахування різниці у вікових та індивідуальних особливостях студентів першого і випускного курсів; недотримання тісного зв’язку між аудиторною та позааудиторної діяльністю; перетворення позааудиторної діяльності на епізо-дичні заходи розважального характеру; відсут-ність методичних рекомендацій із проблеми ви-ховання толерантності у зазначеного вище конти-нгенту студентів. Переважна більшість наявних проблем можуть бути усунені педагогічними за-собами, а саме: організацією методичної підготов-ки наставників студентських груп до виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів; розробленням та впровадженням змістового і методичного забезпечення процесу виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів; залученню студентів педагогічних коледжів до соціально-культурної діяльності, спрямованої на виховання толерантності. 
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Проведене дослідження не вичерпує багатог-ранності теоретичних і практичних пошуків роз-в’язання проблеми. Перспективним вважаємо екс- периментальну перевірку педагогічних умов ви-ховання толерантності у студентів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності. 
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Иванна Таргоний. К вопросу об использовании потенциала внеаудиторной деятельности 

педагогического колледжа в контексте проблемы воспитания толерантности студентов 
В статье рассматривается проблема использования потенциала внеаудиторной деятельности 

педагогических колледжей в контексте проблемы воспитания толерантности студентов. Рассмотре-
на сензитивность раннего юношеского возраста по воспитнию толерантности. 

Охарактеризованы основные задания воспитания толерантности у студентов педагогических кол-
леджей, а именно: углубление знаний о сущности понятия «толерантность» и качеств толерантной 
личности; развитие эмпатии; стремления к диалогическому общению; формирование умений по выяв-
лению гуманности, толерантности, доброжелательности, отзывчивости, сотрудничества, взаимо-
действия; умения находить способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Осуществлен анализ сущностных характеристик внеаудиторной деятельности в учреждениях 
высшего образования. Изучен опыт работы педагогических колледжей по воспитанию толерантности 
у студентов; выявлены проблемы, которые затрудняют привлечение студентов к внеаудиторной дея-
тельности, а именно: показной характер значительного количества воспитательных мероприятий; 
второстепенное отношение преподавателей и студентов к внеаудиторной деятельности; нерав-
номерность привлечения студентов во внеаудиторную деятельность; игнорирование разницы в  
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возрастных и индивидуальных особенностях студентов первого и выпускных курсов; отсутствие тес-
ной взаимосвязи между аудиторной и внеаудиторной деятельностью; использование шаблонних форм 
ее проведения; превращение внеаудиторной деятельности в эпизодические мероприятия развлекатель-
ного характера; отсутствие методических рекомендаций по проблеме воспитания толерантности у 
высшеуказанного контингента студентов. 

Определены педагогические условия воспитания толерантности у студентов педагогических кол-
леджей во внеуадиторной деятельности, а именно: методическая подготовка наставников студенче-
ских групп по воспитанию толерантности у студентов педагогических колледжей; содержательное и 
методическое обеспечение процесса воспитания толерантности у студентов педагогических коллед-
жей; привлечение студентов педагогических колледжей к социально-культурной деятельности, на-
правленной на воспитание толерантности. 

Ключевые  слова :  толерантность, воспитание толерантности, уровни воспитанности толе-
рантности, педагогические колледжи, студенты, педагогическая толерантность, внеуадиторная дея-
тельность, потенциал. 

 
Ivanna Tarhonii. To the question of utilizing the potential of extra-curricular activities of pedagogi-

cal colleges in the context of studying student tolerance  
The article deals with the problem of using the potential of extra-curricular activities of pedagogical colleges 

in the context of the problem of education of student tolerance. The sensitivity of early adolescence to the cultiva-
tion of tolerance is examined. The main tasks of education of tolerance in students of pedagogical colleges are 
characterized, namely: expansion of knowledge regarding the essence of the concept of «tolerance» and quality of 
tolerant personality; development of empathy; aspiration for dialogical communication; developing skills to iden-
tify humanity, tolerance, benevolence, responsiveness, cooperation, interaction; ability to find ways to prevent and 
resolve conflicts. 

Essential characteristics of out-of-class activity in higher education are analyzed. The experience of work of 
pedagogical colleges on education of tolerance in students is studied and problems that complicate the involve-
ment of students in extracurricular activities are identified, namely: the demonstrative nature of a considerable 
number of educational activities; secondary attitude of teachers and students to extra-curricular activities; un-
even involvement of students in extracurricular activities; disregarding the difference in age and individual char-
acteristics of first and final year students; failure to maintain close links between auditorium and extracurricular 
activities; use of template forms of carrying out extra-auditory activity; transformation of out-of-class activity 
into occasional entertainment activities; lack of methodological recommendations on the problem of education of 
tolerance in the above contingent of students. The pedagogical conditions of education of tolerance at students of 
pedagogical colleges in out-of-class activity are defined, namely: methodical preparation of mentors of student 
groups for education of tolerance at students of pedagogical colleges; substantive and methodological support of 
the process of education of tolerance in students of pedagogical colleges; involvement of students of pedagogical 
colleges in socio-cultural activities aimed at fostering tolerance. 

Key  words : tolerance, education of tolerance, levels of education of tolerance, pedagogical colleges, stu-
dents, pedagogical tolerance, extracurricular activities, potential. 
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РОЗВИТОК ВПЕВНЕНОСТІ МУЗИКАНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ  
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття присвячена розвитку впевненості музикантів-початківців при підготовці до виконавської 
діяльності. Аналізуються праці сучасних науковців, де розглядаються різні підходи до подолання хвилю-
вання перед виступом та пропонуються способи психологічного налаштування для оптимального са-
мопочуття на сцені музикантів–початківців. Акцентується твердження, що психологічний стан музи-
канта-початківця впливає на результативність виконавської діяльності. Виявлено, що готовність 
піаністів-початківців до виконавської діяльності полягає у створенні оптимального настрою для ви-
ступу. Висвітлюються різноманітні й багатопланові психолого-педагогічні завдання піаністів-
початківців до виконавської діяльності на сцені.  

Ключов i  слова :  позитивний аспект переживань, оптимальне налаштування, особистий сенс, 
алгоритм набуття впевненості. 

Віра ФЕДОРЕНКО Розвиток впевненості музикантів-початківців при підготовці до виконавської діяльності 

Сучасні умови до входу в європейський прос-тір ХХІ століття потребують залучення підроста-ючого покоління до культурно-творчого осмис-лення найкращих зразків музичного мистецтва. Науковці наголошують, що одне з провідних місць у фаховій підготовці закладів середньої освіти мистецького спрямування належить музична ви-конавська діяльність як найбільш демократичної, доступної для широкого кола юнацтва форми ак-тивної діяльності.  Виконавська діяльність – це підсумок певних аспектів навчально-виховного процесу. Для піані-ста перша концертна діяльність завжди є важли-вою подією, яка стимулює його до оволодіння вмінь та навичок. Але, у зв’язку з нестабільним психологічним станом, а саме: надмірним хвилю-ванням, тривожністю, може зупинити виконавця у професійному зростанні. Тому проблема впевне-ності при підготовці майбутніх музикантів до ви-конавської діяльності є вкрай важливою. Мова йде не лише про художню цінність виконавства, контакт із аудиторією, виразність, а, в першу чер-гу, про особистісний настрій самого піаніста.  Питання впевненості при підготовці музика-нтов-початківців до виконавської діяльності розг-лядали видатні музикознавці, педагоги та психо-логи. Психологічні аспекти музично-виконавської діяльності аналізуються у дослідженнях М. Дави-дова, Г. Когана, О.Костюка, Б.Теплова, Ю.Цага-реллі, та ін.; у галузі педагогіки мистецтва висвіт-лювались у працях О.Олексюк, О.Отич, Г.Падалка та ін.; проблему “сценічного хвилювання” розроб-ляли Л.Бочкарьов, А. Готсдинер, В. Петрушин, Г. Ципін та ін. Слід зауважити, що багато наукових праць, присвячених цій проблемі, характеризують 

психологічний стан виконавця до концертного виступу в негативному аспекті як: невпевненість, сценічне хвилювання, тривожність, тощо. Зробивши аналіз науково-методичної літера-тури з досліджуваної проблеми, а також вивчення практичного досвіду роботи піаністів-початківців надають змогу зробити висновок, що реалії сього-дення потребують ґрунтовного розгляду специфі-ки впевненості музикантів-початківців при підго-товці до виконавської діяльності з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки.  Метою статті є дослідження процесу розвит-ку впевненості музикантів-початківців при підго-товці до виконавської діяльності.  Загальновідомо, що розгляд психолого-педагогічних механізмів управління процесом виконавської діяльності піаністами неможливий без уточнення специфіки роботи їх вмінь та нави-чок, адже саме вони виступають необхідною пси-хічною передумовою підвищення ефективності будь-якої творчої діяльності, яка здійснюється на основі вже отриманих та засвоєних знань, умінь і навичок. Тому більш доцільно говорити про пси-хологічний стан музиканта-початківця в позитив-ному ракурсі, коли увага акцентується на резуль-тативності концертного виступу. Вважаємо, що психологічний стан музиканта-початківця сприяє розвитку впевненості до виконавської діяльності, дає можливість подолати весь обсяг артистичних емоцій, донести цінне до слухача, що є змісті му-зичного твору. У нашому дослідженні ми розглядаємо впев-неність у виконавської діяльності при фортепіан-ної підготовки музиканта-початківця у комплексі певних дисциплін. Такими ми вважаємо музично-
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історичні, педагогічні, психологічні дисципліни, які охоплюють розділи українського й всесвітньо-го музичного мистецтва, курс психології музично-виконавської діяльності, теорії та історії мистецт-ва і методики його викладання, а також спецкур-си з виконавського фортепіанного мистецтва, іс-торії української фортепіанної школи і методики викладання фортепіано. За нашим переконанням, саме на цих навчальних дисциплінах органічно поєднується музично-історичні, інтерпретаційно-аналітичні, практично-діяльнісні аспекти форте-піанної підготовки впевненості музикантів-початкіців до виконавської діяльності.  Найбільш ґрунтовно питання виконавської діяльності у царині музичного мистецтва розгля-дає психолог, музикант Ю. Цагареллі. Науковець зазначає, що головним завданням музиканта-виконавця є донесення до слухача змісту музично-го твору. Спираючись на цю думку підкреслимо, що призначенням виконавської діяльності є утри-мання, відтворення духовних цінностей навколи-шнього світу. Цей концертний виступ являється кульмінаційним моментом практичної роботи над музичним твором, серед якого враховувається особливі умови: 1) психологічний стан виконавця; 2) врахування акустичних особливостей залу; 3) реакція слухачів на концертний виступ.  У контексті аналізу специфічних особливос-тей виконавської діяльності музиканта-почат-ківця відзначимо, що крім впевненості в собі, а також професійної підготовленості виконавця, необхідним є високий рівень стресостійкості. Адже, досить “ часто концерти проходять у залах з не ідеальними слухачами, під час виступу трапля-ються різноманітні перешкоди, і тому особливі вимоги пред’являються як до саморегуляції вико-навця, так і до стабільності виконання” [6, с.84]. Схиляємось до думки Л. Лабінцевої, що “важливу роль у стабілізації впевненості при під-готовці виконавської діяльності відіграє регуляр-ність концертних виступів. У такому випадку сце-нічне хвилювання, що виникає в кожному виступі, не встигає зникнути, а наче залишається у пам’я-ті. Свідомість утримує деякі його структури, оскільки зберігається інформація про наступний концерт” [3, С.215-216].  Згідно досліджень М. Іваненко, “навіть тала-новитий, якісно підготовлений студент, котрий напередодні академічного концерту виконав про-грамний репертуар ідеально, під час публічного виступу часто починає губити інтонацію, всі на-працьовані технічні виконавські аспекти” [2, С. 84-86]. Зрозуміло, що коли вчасно не подола-ти “сценічне хвилювання” можна поглибитись до психологічного налаштування музиканта, що ста-не наслідком появи невпевненості. 

Доведено, що кількість студентів може мати феноменальні музикальні здібності, але не мати почуття впевненості до виконавської діяльності, тому що вони не можуть подолати сценічне хви-лювання. І це може бути психологічною пробле-мою музиканта-початківця. Результативність за-лежить від вільного сценічного психологічного стану піаніста-початківця. Відтак, робота в класі з музикантом повинна базуватись не лише у праг-ненні оволодіння технічними навичками, артис-тизму, але й у розвитку впевненості при підготов-ці виконавської діяльності. Важливий аспект при підготовки музиканта-початківця до виконавської діяльності акцентує відомий музикознавець Г. Ципін. Дослідник вказує на те, що “ на самопочуття виконавця суттєво впливають такі фактори, як жорстка установка на успіх, гіпервідповідальність та надзвичайна самок-ритичність, при високих затратах нервово-психіч-них зусиль. Ситуація виступу набуває в очах музи-канта статусу понад значимості, та викликає силь-не занепокоєння і нервове збудження” [5, с.112]. В такому контексті, звернемо увагу на пози-цію Д. Юника, що підготовленість піаністів досить часто межує з віртуозністю. Вона залежить від м’язово-силових рухів, часового співвідношення окремих рухів і їх сенсомоторної координації. Пе-ршим показником виконавської техніки відобра-жається не лише потужність звуків, а й їх якість (тембр, артикуляція, динамічна рівність тощо). Втім, її найважливішим показником, по праву, вважаються часові співвідношення окремих рухів, адже виконавська швидкість залежить від часто-ти специфічних рухів, тривалості одного окремо взятого руху та часу реагування на сигнал. Зви-чайно, пріоритетна значущість належить частоті виконавських рухів, оскільки інтерпретація вірту-озних творів чи пасажів вимагає їх максимальної кількості по відношенню до статичної часової величини. Оволодіння виконавцями ритмікою рухів сприяє досягненню максимальної швидкос-ті відтворення необхідної інформації завдяки під-вищенню лабільності нервових центрів, тобто: 
– засвоєння такої ритміки сприйманням зовнішнього подразника генеруються ім-пульси збудження;  
– з досягненням їх автоматизації нервов і центри піаністів з такою ж частотою гене-рують імпульси збудження без впливу зов-нішнього подразника [7]. Сучасний науковець Є. Богдан, вважає що при підготовці впевненості студента до виконавської діяльності важливим є збереження нервово-психічної енергії. Тому на перший план дослідник пропонує такі завдання: 1) вирішення внутріш-нього конфлікту; 2) організація систематичних 
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занять; 3) спрямування уваги та мислення студе-нтів на вирішення художніх та технічних завдань. У науковому дослідженні з підготовки студе-нтів до виконавської діяльності Є. Богдан виокре-млює основні вимоги: 
– розуміння концертного життя як норми; 
– розбір музичного матеріалу та усвідомлен-ня його образного змісту; 
– посилення мотивації до виконавської ді-яльності; 
– формування до вольових зусиль та вольо-вої регуляції поведінки; 
– тренування здатності до концентрації ува-ги в умовах виступу; 
– контроль над організаційними моментами виступу [1, С.142-149]. Важливою для нас є думка сучасного дослід-ника Л.Радковської, яка стверджує, що “ є важливі аспекти, які істотно впливають на самопочуття музиканта-початківця”. Науковець вважає, що викладачу потрібно створити такі педагогічні умови навчально-виховного процесу, щоб відбу-лося спілкування “викладач ” – “студент”, “студент” – “викладач” [4, С. 166-168].  Подібна взаємодія між викладачем і студен-том призводить до взаєморозуміння, взаємопова-ги, духовної єдності. Отже, на думку педагогів, психологів, викона-вець – це перш за все творець, а виконавська дія-льність спонукає особистісні мотиви самореаліза-ції, самовдосконалення, самоствердження, що обумовлюють реалізацію духовних та практичних можливостей виконавця. У процесі виконавської діяльності студент може спиратися на власні по-чуття, творчість, імпровізацію. Відомо, що навчальний процес з музичного інструменту “фортепіано” у музичному закладі – досить специфічна галузь педагогіки. Особливіс-тю її є мислення та сприймання виконавцями му-зичного мистецтва. Вона, як правило, значно пе-ревищує рівень їх вмінь та навичок у виконавсь-кої діяльності. Тому питання вдалого, доцільного вибору репертуару, створення сучасних програм з цього курсу є дуже актуальними. Особливо цінни-ми у цьому контексті стають музичні твори, що мають ясну музичну мову, зручні, з точки зору фортепіанної техніки, прийоми викладу, достат-ньо узагальнену, змістову образність. Але, іноді викладачі обирають для виконавської діяльності складні твори, щоб продемонструвати рівень до-сягнень студентів свого класу, проте на практиці все обертається навпаки. Щоб цього не сталося, дослідники рекомендують підбирати для концер-тних виступів музичні твори, враховуючи реальні можливості кожного виконавця. Проаналізувавши різні ідеї науковців, ми б хотіли акцентувати увагу на психологічному ас-

пекті піаніста-початківця, який дозволить йому зробити свій виступ успішним. Розвиток впевне-ності музикантів-початківців до виконавської діяльності складається у обговоренні цього пи-тання зі своїм викладачем. Також важливим є на-працювання потрібного психологічного стану, тобто того переконання, яке створює оптималь-ний настрій для виступу. Узагальнюючи вищесказане, ми дійшли до висновку, що розвиток впевненості при підготов-ці музиканта-початківця у виконавської діяльнос-ті передбачає низку психолого-педагогічних за-вдань, а саме: 1. Налаштувати сценічний психологічний стан. 2. Обговорити напрацьовані навички та вміння з викладачем.  3. Проаналізувати свої сильні і слабкі сторони. Зрозуміло, що сформульовані психолого-педагогічні завдання не допоможуть вирішенню усіх питань при підготовці музиканта-початківця до виконавської діяльності, але вони сприятиме ефективному концертному виступу.  Для вирішення цих завдань вважаємо за не-обхідне запропонувати наступні рекомендації до впевненості при підготовці музиканта-початківця до виконавської діяльності: 1. Визнати, що вперше вийшов на концертний виступ. 2. Нагадати собі, що це розвиток музичних нави-чок та вмінь. 3. Не акцентувати увагу на помилку, а спокійно продовжувати виступ. 4. Повірити в те, що публіка налаштована сприя-тливо, позитивно і доброзичливо. 5. Сконцентруватись на моменті задоволення від виконання музичного твору.  6. Усвідомити, що концертний виступ – це цікава гра, як і переважна більшість мистецьких по-дій.  Таким чином, для розвитку впевненості при підготовці музикантів-початківців до виконавсь-кої діяльності більш доцільно говорити про їх психологічний стан в позитивному ракурсі, акце-нтуючи увагу на тому, що варто набути для успіху на сцені: досягнути результативності у виступі, отримати задоволення, донести зміст музичного твору до слухача і те цінне, що є в особистості ви-конавця. Тобто забезпечення впевненості при підготовки музикантів-початківців до виконавсь-кої діяльності можливе при наявності формуван-ня у студентів стійкої потреби в удосконаленні власної педагогічно-виконавської майстерності, допитливості, самостійності, в розширенні музич-ного світогляду, вихованні музичної культури, естетичного смаку, особистісно-ціннісного став-лення до музичного мистецтва, підвищенні рівня професійної компетентності. 
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Перспективою подальшого розгортання дос-ліджуваної проблеми є розробка методики впро-вадження впевненості музикантів початкового віку при підготовці до виконавської діяльності з 
метою формування у виконавця психологічного аспекту як важливого критерію загальнокультур-ної компетентності людини. 
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Вера Федоренко. Развитие уверенности начинающих музыкантов при подоготовке к испол-

нительской деятельности 
Статья посвящена развитию уверенности начинающих музыкантов при подготовке к исполни-

тельской деятельности. Анализируются труды современных ученых, где рассматриваются различные 
подходы к преодолению волнения перед выступлением и предлагаются способы психологического на-
строя для оптимального самочувствия на сцене музыкантов. Акцентируется утверждение, что психо-
логическое состояние музыканта-новичка влияет на результативность исполнительской деятельно-
сти. Выявлено, что готовность пианистов в исполнительской деятельности заключается в создании 
оптимального настроения для выступления. Освещаются многообразные и многоплановые психолого-
педагогические задачи пианистов в исполнительской деятельности на сцене. 

Ключевые  слова :  положительный аспект переживаний, оптимальная настройка, личный 
смысл, алгоритм приобретения уверенности. 

 
Vera Fedorenko. Development of musicians-beginners’ confidence in the process of their training 

for performing activities 
The article deals with development of musicians-beginners’ confidence in the process of their training for 

performing activities. 
It is a well-known fact that psychological state of musicians-beginners’ influences the success of their concert 

performance. The author has analyzed the works of modern scientists and offered the approaches to overcome the 
pre-performance excitement. These approaches contribute to the musicians-beginners’ optimal general well-
being on the stage. The research of psychological and pedagogical mechanisms of managing pianists’ perform-
ance is impossible without specification of the features of their memory, because it is a necessary mental precon-
dition for the enhancement of effectiveness of any creative activity, which is carried out on the basis of already 
acquired knowledge, developed skills and abilities. It has been identified that musicians-beginners’ readiness for 
the performing activity depends on their optimal mood for the performance. 

It has been mentioned that the algorithm of the development of musicians-beginners’ confidence before the 
performance provides a number of psychological and pedagogical tasks, namely: 1). To clarify for yourself the 
point of going on the stage (I like it, to give joy, this is my job, an inseparable part of any artist's career, I can’t 
help performing, I like public attention, I do not want to fail my teachers, etc.; 2). To discuss the experience of 
other musicians-beginners; to find similarities and differences, to see how personal experience is reflected by oth-
ers; 3). To have a pilot performance among group mates, analyze one’s own strengths and weaknesses, ask for a 
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constructive feedback; 4). To improve the performance according to the instructions received; 5). To work out the 
motivation, that creates the proper mood. 

Thus, the psychological aspect of the development of musicians-beginners’ confidence is mainly manifested in the 
personal clarification of the sense of going on the stage and in the discussion of this issue with other musicians-
beginners. An important issue in this process is the development of proper motivation that creates a correspond-
ing mood for the performance. Taking into account the success of the concert performance, it is important to dis-
cuss musicians-beginners’ feelings and emotions in a positive way, namely: to achieve confidence in the perform-
ance, to enjoy it, to open up, to convey both those valuable personal aspects and features of piece of music. 

Key words :  positive aspect of experience, optimal mood, personal sense, confidence-building algorithm. 
 



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

DOI: 10.33310/2518-7813-2020-68-1-282-286  
УДК 377.8.011.3 

Оксана  ФЕСЕНКО  
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти,  
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»,  

вул. Володимира Антоновича, 70, 49006 Дніпро, Україна, 
e-mail: 777oxana7@i.ua 

В ’ячеслав  ШИНКАРЕНКО  
кандидат педагогічних наук,  

завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти,  
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»,  

вул. Володимира Антоновича, 70, 49006 Дніпро, Україна, 
e-mail: forte-pianowww@ukr.net 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО КОМПОНЕНТА  
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ  
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

У статті уточнено сутність і структуру феномена «професійна компетентність» учителя поча-
ткової школи; уточнено значення і змістове наповнення особистісного компонента професійної компе-
тентності вчителя початкової школи в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. Відповідно 
до Державного Стандарту початкової освіти, Концепції «Нової Української Школи» визначено особисті-
сні якості й ціннісні спрямування здобувачів освіти, які покладені в основу ключових компетентностей.  

У статті доведено, що створення ефективного освітнього середовища для розвитку особистісних 
якостей у здобувачів освіти уможливлюється через доцільне застосування інтеграції підходів індиві-
дуального, особистісно-орієнтованого підходів, а також принципу гуманізації змісту освіти. Визначено, 
що формування особистісних якостей здобувачів освіти неможливо застарілими авторитарними під-
ходами. В контексті дослідження доведено, що необхідною умовою викладання стає створення суб’єкт-
суб’єктної взаємодії педагога й учня. 

Теоретичне й практичне дослідження процесу формування особистісного компонента професійної 
компетентності дозволило виявити чотири послідовні рівні: низький, середній, достатній і високий.  

Ключові  слова :  структура професійної компетентності, Нова Українська Школа, рівень сформо-
ваності особистісного компонента вчителя початкової школи. 

Постановка проблеми. У зв’язку з адаптаці-єю України до світових освітніх вимог питання професійного становлення вчителя початкової школи стають більш важливими. Відповідно до сучасних нормативних документів спільними для ключових компетентностей є здатності, що спи-раються на особистісні якості й ціннісні спряму-вання. Отже, дослідження питання формування особистісного компонента професійної компетен-тності в контексті Нової Української Школи є ак-туальним й своєчасним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над різними аспектами питання формування про-фесійної компетентності педагога працюють нау-ковці: В. Н. Введенський [1; 2], О. А. Дубасенюк [3], О. Л. Зубков [5], Л. В. Коваль [6], А. І. Кузьминсь-кий [9], В. Р. Пасічник [14], О. С. Фесенко [21], В. В. Сорочан [19], О. М. Семеног [17], С. О. Сисоєва [18]. На важливість особистісних якостей особис-тості педагога акцентовано увагу в дослідженнях О. Г. Злобіної [4], Н. М. Ніколайчука [11], В. М. Під-

дячого [15]. Тематика нашого наукового пошуку значною мірою доповнює дослідження названих авторів, дає змогу уточнити значення особистіс-ного компонента в структурі професійної компе-тентності вчителя початкової школи, визначити місце ціннісних якостей особистості в сучасних нормативних документах Нової Української Шко-ли, розкрити особливості інтеграції гуманно-особистісного та індивідуального підходів для ефективного формування ціннісних якостей здо-бувачів освіти Нової Української Школи. 
Постановка завдання. Метою статті є уточ-нення структури професійної компетентності вчителя Нової Української Школи, дослідження рівня сформованості особистісного компонента у структурі професійної компетентності вчителів. 
Виклад основного матеріалу. Професійне становлення вчителя початкової школи, регламе-нтоване новими стандартами, «передбачає фор-мування нових компетентностей», «становлення нової моделі вчителя» [20, с. 42; 22, с. 336; 7, с. 90]. 
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Професійна компетентність учителя початкової школи визначає здатність ефективно розв’язува-ти стандартні та проблемні ситуації внаслідок єдності теоретичної й практичної готовності пе-дагога до здійснення педагогічної діяльності.  Група спеціальних компетентностей відобра-жає відповідну специфіку певного предмета і роз-кривається через природничу, математичну, мов-ну та інші компетентності. Базові універсальні компетентності спираються на фундаментальну професійну підготовку з психології, педагогіки, філософії, валеології. Кожен компонент професій-ної компетентності визначається як самостійне динамічне утворення, яке характеризується інди-відуальними і загальними ознаками. В загальному широкому розумінні «компе-тентність» являється складною динамічною хара-ктеристикою особистості, базується на отримані знання та уміння до певної діяльності через вико-нання певних процедур та операцій. Результатив-но-діяльнісний характер «компетентності» визна-чає отриманий певний життєвий досвід і спира-ється на сформовані особистісні риси та якості. Зазначимо, що рівень сформованості складників професійної компетентності залежить від особис-тісних якостей, творчих поглядів, ціннісних спря-мувань педагогів.  Ціннісні якості особистості вчителя відігра-ють мотиваційну роль у процесі професійного самовиховання й саморозвитку, впливають на здатність до самооцінки, самоаналізу, самоконт-ролю, саморегуляції вчителя початкової школи. Н. Ю. Самойленко зазначає, що саме ціннісно-мотиваційна сфера виявляється рушійною силою, яка спрямовує і регулює професійну поведінку та спілкування; сприяє усвідомленню власних пот-реб у постійному розвитку і вдосконаленні; впли-ває на формування індивідуального стилю мето-дичної діяльності та позитивного ставлення до педагогічної професії в цілому [7, с. 12; 15, с. 45; 16, с. 8]. Теоретичні розвідки дозволяють розши-рити межі поставленої проблематики: в умовах сьогодення важливо акцентувати увагу на форму-ванні особистісного складника разом із мотива-

ційним професійної компетентності вчителя по-чаткової школи.  Показниками критерію сформованості особи-
стісних якостей є: 

– позитивна мотиваційно-ціннісна спрямо-ваність педагога (потреби і прагнення до: удосконалення своєї індивідуальності); 
– професійно-важливі якості і цінності осо-бистості. Проаналізуємо ступінь сформованості особи-стісного компонента професійної компетентності вчителів початкової школи за критерієм «сформо-ваності особистісних якостей» (табл. 1).  Для критерію «сформованості особистісних якостей» розраховували його середнє значення Х за формулою: Х = (1 х n1 + 2 х n2 +3 х n3 + 4 х n4) /  (n1 + n2 +n3 + n4) де п1 – кількість вчителів, що відповідають низь-кому рівню; п2 – кількість вчителів, що відповіда-ють середньому рівню; п3 – кількість вчителів, що відповідають достатньому рівню; п4 – кількість вчителів, що відповідають високому рівню. Сфор-мованість особистісного компонента професійної компетентності вчителів оцінювалася за чотири-бальною шкалою: високий рівень (4 бали), доста-тній рівень (3 бали), середній рівень (2 бали), ни-зький рівень (1 бал). Аналізуючи отримані данні, зазначимо, що низький рівень показника «позитивна мотивацій-но-ціннісна спрямованість педагога» було виявле-но у 21,33 % вчителів; середній – у 50,66 %; доста-тній рівень показника був характерним для  21,33 %; високий рівень показника було виявлено у 6,66 % вчителів. За показником «професійно-важливих якості і цінності особистості» низький рівень було вияв-лено у 38,00 %; середній – у 38,66 %; достатній рівень показника був характерним для 16,0 % вчителів; високий рівень показника було виявле-но у 7,33 %. Результати анкетувань свідчать, що найнижчий результат вчителі продемонстрували за показником «позитивна мотиваційно-ціннісна спрямованість педагога».  

Таблиця 1 – Ступінь сформованості особистісного компонента професійної компетентності за критерієм 
«сформованості особистісних якостей» 

Показники Рівні високий (4) достатній (3) середній (2) низький (1) абс. % абс. % абс. % абс. % Позитивна мотиваційно-ціннісна спрямо-ваність педагога 10 6,66 32 21,33 76 50,66 32 21,33 професійно-важливі якості і цінності осо-бистості 11 7,33 24 16,00 58 38,66 57 38,00 Всього за критерієм 21 7,00 56 18,66 134 44,66 89 29,66 Середній бал за критерієм xЕ = 2,03 
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Висновки і перспективи досліджень. Найбі-льша загальна кількість вчителів початкової шко-ли – 134 особи (44,66 %) відповідає середньому рівневі сформованості особистісного компонента професійної компетентності. Зазначимо, що сере-дній бал за критерієм становить 2,03 – це свід-чить про недостатньо сформований особистісний компонент. У педагогів відсутня чітка усвідомле-ність мотивів і потреб до удосконалення власних 

особистісних якостей як важливої складової про-фесійної компетентності. Підвищити рівень «сформованості особистісних якостей» вчителів можливо введенням спецкурсу «Формування осо-бистісного компонента професійної компетентно-сті педагога», в якому основну увагу приділено світовим освітнім тенденціям, досвіду педагогів-класиків, концепціям морально-етичних норм в галузі природничих наук. 
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Оксана Фесенко, Вячеслав Шинкаренко. Формирование личностных компонентов профес-

сиональной компетентности учителя начальной школы в контексте новой Украинской школы 
В статье доказано, что создание эффективной образовательной среды для развития личностных 

качеств у субъектов образования становится возможным в результате целесообразного применения 
интеграции подходов индивидуального, личностно-ориентированного, а также принципа гуманизации 
содержания образования. Определено, что формирование личностных качеств соискателей образова-
ния невозможно устаревшими авторитарными подходами. В контексте исследования доказано, что 
необходимым условием преподавания становится создание субъект-субъектного взаимодействия педа-
гога и ученика. 

Ключевые  слова :  структура профессиональной компетентности, Новая Украинская Школа, уро-
вень сформированности личностного компонента учителя начальной школы. 

 
Oksana Fesenko, Vyacheslav Shinkarenko. The formation of the personal components of the pro-

fessional competence of an elementary school teacher in the context of the new Ukrainian school 
The essence and structure of the phenomenon of «professional competence» of elementary school teacher are 

specified in the article; the meaning and meaningful content of the personal component of professional compe-
tence of elementary school teacher in the research of domestic and foreign scientists are specified. According to 
the State Standard of Primary Education, the Concept of the New Ukrainian School defines the personal qualities 
and values of the educational recipients that underlie the key competences. 

In the article it is proved that creation of effective educational environment for development of personal 
qualities in the educational establishments is possible due to expedient application of integration of approaches of 
individual, personality-oriented approaches, as well as principle of humanization of the content of education. It 
has been determined that the formation of personal qualities of educational recipients is impossible with outdated 
authoritarian approaches. In the context of the research it is proved that the creation of subject-subject interac-
tion between teacher and student becomes a necessary condition of teaching. 

Indicators of the criterion of formation of personal qualities (positive motivational and value orientation of 
the teacher; professionally important qualities and values of the personality) have been revealed. 
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Let us analyze the degree of formation of the personal component of professional competence of elementary 
school teachers on the criterion of "formation of personal qualities"It is established that "competence" is a com-
plex dynamic characteristic of the individual, based on the acquired knowledge and ability to certain activities 
through the implementation of certain procedures and operations. 

A theoretical and practical study of the process of formation of a personal component of professional compe-
tence has revealed consecutive levels: low, medium, sufficient and high.  

Based on the ascertainment experiment, it was established that teachers lack a clear awareness of motives 
and needs to improve their personal qualities as an important component of professional competence. It is re-
vealed that the level of "formation of personal qualities" of teachers can be increased by introduction of the spe-
cial course "Formation of the personal component of professional competence of the teacher" 

Keywords :  structure of professional competence, New Ukrainian School, level of formation of personal com-
ponent of elementary school teacher. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ  
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

З ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО  
СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

У статті визначено особливості методики формування культури професійної комунікації майбут-
ніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти, які ґрун-
туються на навчальному матеріалі та становлять основи комунікативної підготовки, враховувано 
принципи відбору змісту та їх ієрархію в компонуванні матеріалу. Описано особливості дисципліни 
«Українська мова» для підготовки економістів з урахуванням загально дидактичних принципів, принци-
пів професійної освіти та специфічних принципів формування культури професійної комунікації.  

Ключові  слова :  культура, професійна комунікація, культура професійної комунікації, інформацій-
но-освітнє середовище, майбутній фахівець з економіки. 

Постановка проблеми. У сучасному суспільс-тві, де спостерігаються тенденції віртуалізації усіх сфер життєдіяльності людини, науковці відзнача-ють важливість якісної комунікації в соціумі, що актуалізує проблему формування у особи культу-ри комунікації як особистісної, так і професійної.  З огляду на підвищені вимоги сучасного рин-ку праці до економістів, що зумовлені рівнем роз-витку науково-технічного прогресу, рівнем еконо-мічного розвитку країни, темпами інфляції, рів-нем конкуренції, політичною нестабільністю та соціально-культурними факторами, особливого значення набуває культура професійної комуніка-ції фахівця з економіки як складова його загаль-ної професійної культури. Особливу роль у цьому відіграють заклади вищої освіти, які здатні організувати таке інфор-маційно-освітнє середовище, яке сприятиме роз-витку такої культури через спеціально побудова-ну інноваційну педагогічну систему, що базується на сучасних педагогічних та інформаційних тех-нологіях і передбачає інтеграцію комп'ютерно орієнтованих засобів з інформаційно-ресурсним забезпеченням. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання організації навчально-виховного процесу професійної підготовки май-бутніх фахівців у вищій школі присвятили увагу у своїх працях науковці C. Архангельський [1], А. Алексюк [2], Г. Атанов [3], В. Бондар [4], І. Малафіїк [5], О. Науменко [6], Ю. Триус [7], О. Шестопалюк [8] та ін.  
Постановка завдання. Метою статті є визна-чення особливості змісту методики формування культури професійної комунікації майбутніх фа-

хівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної і психолого-педагогічної лі-тератури та узагальнення, систематизація, педа-гогічний контроль, порівняння й обробка даних, абстрагування. 
Виклад основного матеріалу. Змістова час-тина моделі формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умо-вах інформаційно-освітнього середовища ЗВО визначається вимогами Державних стандартів освіти та освітньо-кваліфікаційних характерис-тик фахівців з економіки, що містять відбір систе-ми знань, умінь і навичок, на основі якої соціо-культурний світогляд особистості фахівців набу-ває нового, якісного рівня і дає їм змогу швидко змінювати себе, адаптуватися до нових умов та вимог професійної діяльності. Професійна педагогіка розглядає зміст освіт-нього процесу, спираючись на соціальне замов-лення суспільства. У зв’язку з цим визначення змісту методики формування культури професій-ної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО має ґрунтуватися на навчальному матеріалі, який становить основи комунікативної підготовки, враховувати принципи відбору змісту та їх ієрар-хію в компонуванні матеріалу. Проектування на-шої моделі здійснювалося відповідно до робочих навчальних планів для підготовки економістів з урахуванням загально дидактичних принципів, принципів професійної освіти та обґрунтованих специфічних принципів формування культури професійної комунікації. 
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Організація освітнього процесу у ЗВО здійс-нюється на основі навчального плану професійної підготовки. Навчальний план підготовки майбут-ніх бакалаврів з економіки описує зміст професій-ної підготовки, реалізує мети, завдання, структу-ру й принципи організації навчального процесу з такої підготовки.  Зміст навчального плану підготовки бакалав-ра спеціальності 051 «Економіка» передбачає за-своєння майбутніми бакалаврами з економіки предметів, що входять до циклу природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін, а також дисциплін, які складають цикли професій-ної та практичної підготовки. При цьому, цикл дисциплін професійної і практичної підготовки складає найбільший відсоток від загальної кіль-кості кредитів – близько 45 %. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготов-ки та цикл дисциплін природничо-наукової підго-товки складає 15% відповідно, а цикл дисциплін загально професійної підготовки – 25%. На І курсі передбачена значна кількість дис-циплін природничо-наукової підготовки та дис-циплін загально професійної підготовки. При цьо-му розвиток у майбутніх бакалаврів з економіки базових аналітичних знань, вмінь та навичок, тоб-то когнітивного та діяльнісного компонентів ана-літичної компетентності, мають забезпечити дис-ципліни «Основи економічної науки», «Еконо-метрія», «Економіка підприємства» та «Мате-матика для економістів». Не менш значимим на першому курсі є вивчення «Вступу до фаху: основ професійної діяльності економіста» та «Основи бізнесу», основними завданнями яких є форму-вання у студентів уявлення про сучасний харак-тер функціонування економічної сфери держави, специфіку майбутньої професійної діяльності фа-хівця за спеціальністю «Економіка».  На ІІ курсі збільшується частка дисциплін загально-професійного та професійно-практич-ного циклу. До них відносимо такі дисципліни, як «Мікроекономіка», «Економіко-математичні мето-ди та моделі», «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Статистика», «Моделі та структури даних», «Фінансова математика», «Макроекономіка», «Регіональна економіка», «Підприємництво», «Методи і засоби інтелектуального аналізу да-них» та ін.  На ІІІ курсі розвиток аналітичної компетент-ності забезпечує вивчення таких дисциплін: «Правове регулювання господарської діяльності», «Маркетинг», «Державне регулювання економі-ки», «Економічна кібернетика», «Економетрика», «Ризикологія», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Гроші та кредит», «Імітаційне моделювання економічних систем», 

«Моніторинг ІТ-технологій», «Інтернет-технології в бізнесі» та ін. Вивчення цих дисциплін спрямо-ване на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення на основі набуття глибо-ких знань у різних функціональних сферах діяль-ності суб’єктів господарювання.  На ІV році навчання частка дисциплін циклу професійної і практичної підготовки складає біль-ше половини від загального часу. До дисциплін, що забезпечують розвиток аналітичної компетен-тності, ми відносимо курси «Дослідження опера-цій», «Моделі економічної динаміки», «Системи прийняття рішень», «Прикладні моделі економіч-них процесів» та проходження практики за профі-лем майбутньої роботи. Аналіз освітньо-кваліфікаційних характерис-тик майбутніх економістів показав, що залежно від обраної спеціальності «Маркетинг», «Облік і аудит» чи «Фінанси», студенти виконуватимуть ті завдання, що притаманні обраному фаху, а, отже, різнитиметься їх функціональна спрямованість і набір фахових термінів, притаманних тій чи іншій спеціальності. Виникає необхідність у моделю-ванні ситуацій, що сприятимуть розвитку їхніх кваліфікаційних умінь, водночас якісному запа-м’ятовуванню професійної термінології. Методичні особливості у цій статті розгляда-ються через формування культури професійної комунікації студентів, майбутніх бакалаврів з еко-номіки, у контексті вивчення української мови як обов’язкової дисципліни та дисциплін вільного вибору на кшталт «Основи ораторського мистецт-ва», «Основи професійного мовлення» через вико-ристання спеціально дібраних вправ, виконання яких сприяє накопиченню мовленнєвого і комуні-кативного досвіду. Робоча програма дисципліни «Українська мова» передбачає знайомство студентів з основ-ними правилами мови і вимови, фахового мовлен-ня у галузі економіки, виявлення специфіки вико-ристання усної і писемної форм сучасної українсь-кої мови у відповідності до обраного фаху, прак-тика володіння лексикою і термінологією еконо-мічної галузі, напрацювання навичок оформлення ділової документації, розвиток практичних нави-чок професійного спілкування у межах майбут-ньої професійної діяльності. Предмет курсу не є тривіальним, оскільки не є простою професійна мовленнєва діяльність фахів-ців економічних спеціальностей. Завдання дисцип-ліни пов’язані з обґрунтуванням важливості куль-тури професійного спілкування, вихованням мов-ного чуття на основі знання мовних норм, роз-витком володіння українською мовою для розумін-ня матеріалу фундаментальних, загальних еконо-мічних і професійно орієнтованих дисциплін,  
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розвитком практичних навичок використання мовних правил у професійному спілкуванні та ведення ділової документації. Досягнення мети можливе з використанням розробленого навчально-методичного забезпе-чення, зокрема, розвиток у майбутніх фахівців культури професійної комунікації можливий за-вдяки розробленим та виданим навчальним по-сібникам з україномовних курсів, введенню до освітньо-професійних програм підготовки бака-лаврів нормативних або вибіркових навчальних дисциплін «Українська мова за економічним спря-муванням», «Українська мова сучасного економіс-та», «Ораторське мистецтво» тощо. Практична частина вивчення дисципліни ро-зпочинається з огляду теоретичних засад курсу, аналізу функцій мови у розвиненому економічно суспільстві загалом та функцій мови професійно-го спілкування, важливості культури професійної комунікації та впливу мови і мовлення на її фор-мування й розвиток, обґрунтування необхідності її викладання для фахівців економічної галузі, здобутках загального й українського мовознавст-ва та інших українознавчих наук і навчальних ди-сциплін. Висвітлення зазначених питань подаєть-ся з позиції сучасного українського мовознавства крізь призму мовних норм, жанрів усного та писемного мовлення, теорії стилів. Особливу увагу акце-нтуємо на культурі мови і мовлен-ня, формуванні навичок професій-ного спілкування. Варто звернути увагу на поширені терміни, сленг, роль словників у розвитку мовних і мовленнєвих навичок студентів, засвоєнні лексики й економічної термінології у фаховому спілку-ванні. Під час вивчення дисциплін актуалізуються знання шкільного курсу української мови, підвищу-ється загальнокультурний та інте-лектуальний рівень особистості; набувають розвитку мовно-стилістичні знання, напрацьову-ються навички культури професій-ного комунікації через розвиток знань про норми літературної мо-ви, вдосконалюються знання в галузі орфографії, пунктуації та вживаних термінів у фаховому електронному спілкуванні та до-кументообігу. За результатами вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти набудуть наступні уявлення, знан-ня, навчики та уміння (рис.1). 

Бачимо змістовим наповненням наступні те-ми вивчення дисципліни. 1. Ключові поняття курсу. Мова професійного спілкування. Ділова українська мова. Ділове укра-їнське мовлення. Професійна комунікація. Куль-тура професійної комунікації. Мета та завдання дисципліни для економічної професійної підгото-вки. Значення мови для розвитку економічної галузі країни.  2. Мови світу, генетична й типологічна спорі-дненість східнослов’янських мов. Становлення української мови. Загальна характеристика мови періоду Київської Русі. Старослов’янська мова. Феномен Івана Котляревського у формуванні й розвитку української народної мови. Значення творчості Тараса Шевченка у становленні україн-ської мови.  3. Живі мови. Штучні мови. Мертві мови. Функції мови. Правовий статус мов та юридичний спектр їх взаємодії. Статус української мови та інших мов в Україні та за її межами. Ознаки дер-жавності української мови. Закон України про мо-ву. Закон України про вищу освіту і статус україн-ської мови в ньому. Мовна політика в Україні та за її межами.  

Рисунок 1. – Результатами вивчення дисципліни у вимірах уявлення та уміння 
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4. Лінгвістичні прикмети країн з поліетніч-ним складом. Монолінгвізм, білінгвізм, полілінг-візм, їхня характеристика. Стилістичні характери-стики мови і мовлення регіонів України. Змішу-вання мов. Інтерференція, трансферація та психо-лінгвістичні механізми змішування мов. Дивер-генція, конвергенція мов. Суржик як мовленнєве явище (тлумачення поняття, причини виникнен-ня, приклади, ставлення до нього). Корекція сур-жикових текстів. Стилістичне редагування, лек-сичні, морфологічні, словотвірні, фразеологічні, синтаксичні та логічні помилки.  5. Шляхи формування мовної компетентності фахівця з економіки. Типові помилки мовленнєвої поведінки і шляхи їх подолання. Боротьба із за-сміченням мовлення лайкою та брутальними ви-разами. Типи мовленнєвих помилок героїв сучас-ної української літератури. Мовний світ сучасної української літератури.  6. Мова і суспільство. Загальнонародна мова. Літературна мова. Норми української мови. Пра-вописні норми та проблеми української мови. Ха-рактеристика нового правопису української мови. Шляхи формування лексичного та фразеологічно-го багатства української мови. Мовні стереотипи (етикетні вислови, мовні кліше, терміни і професі-оналізми). 7. Слова та фразеологізми економічного спря-мування (згідно з термінологічним словником-мінімумом для економістів) та їх тлумачення. Онім, діалектизм, професіоналізм, жаргонізм, ар-готизм, табу, варваризм, інтернаціоналізм, неоло-гізм, історизм, архаїзм, евфемізм, фразеологізм. Синоніми, антоніми, полісемії, омоніми, пароніми. Особливості перекладу українською мовою іншо-мовних (зокрема, російських) слів та фразем.  8. Поняття мови і мовлення. Типи мовлення: усне, писемне. Основні вимоги до мовлення. Зага-льна характеристика й відмінності стилів мови і мовлення. Нейтральний стиль мовлення. Стилі книжного мовлення: науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, конфесійний, художній. Стилі розмовного мовлення: науковий, розмовно-побутовий, світський.  9. Культура суспільства, культура людини, культура професійного спілкування. Культура професійної комунікації. Вплив мови та літерату-ри на формування загальної культури особистос-ті. Мовний етикет. Паралінгвістичні засоби у діло-вому спілкуванні. Мовлення під час ділової теле-фонної розмови. Етикет ділового листування. Ди-пломатичний мовленнєвий етикет.  Отже, сприймаючи предметом вивчення кур-су українську мову з акцентом на економічну га-лузь, значну увагу під час його опанування слід приділити не лише засвоєнню студентами правил 

української мови та мовлення, а й додатково звер-нути увагу на стереотипи комунікацій фахівця економічної галузі, оскільки культура професій-ної комунікації економіста є не лише відображен-ням його освіти й вихованості, а й рівня його пра-ці і культури взаємин у повсякденному спілкуван-ні від приватного до спілкування у професійній площині.  При цьому важливим є вироблення ціннісно-го ставлення до спілкування як засобу міжособис-тісної взаємодії та з’ясування вимог до комуніка-тивної діяльності фахівців з економіки. Усвідом-лення значущості культури професійної комуні-кації у професійній діяльності фахівця з економі-ки та необхідності її вдосконалення зумовлює виникнення потреби отримання певних знань. При цьому доцільно використовувати міжп-редметні зв’язки як засоби, що сприяють органі-зації пізнавальної діяльності учнів. За рахунок відбору змісту дисциплін міжпредметного харак-теру забезпечується співвіднесення і взаємодопо-внення комунікативних знань і вмінь учнів із різ-них предметів та їх узагальнення. Опанування спеціалізованих комп’ютерних програм у процесі професійної підготовки не ли-ше відповідає сучасності, а й підвищує інтерес майбутніх фахівців до професійної діяльності, сприяє їхньому творчому розвитку, і водночас дозволяє набути практичних навичок, у тому чис-лі комунікативних, оскільки всі зазначені операції необхідно узгоджувати у процесі взаємодії з клі-єнтом, обґрунтовувати свої пропозиції послуги, ненав’язливо переконувати тощо. Цілеспрямоване використання міжпредмет-них зв’язків впливає на активізацію пізнавально-го процесу, в результаті якого комунікативні знання набувають системності та актуалізується світоглядна спрямованість пізнавальних інте-ресів учнів, творчо розвивається особистість. 
Висновки і перспективи досліджень. На підставі вище зазначеного, можна зробити висно-вок, що особливості методики формування куль-тури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього се-редовища закладів вищої освіти, які ґрунтуються на навчальному матеріалі та становлять основи комунікативної підготовки, враховують принци-пи відбору змісту та їх ієрархію в компонуванні матеріалу.  По завершенні навчання бакалаври з еконо-міки будуть знати та використовувати економіч-ну термінологію, проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарю-вання, розраховувати необхідні показники для характеристики результативності їх діяльності українською мовою з використанням фахової  
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термінології; усвідомлювати та самостійно роз-робляти зміст, структуру і формулювати виснов-ки для аналітичних довідок, рекомендацій, ре-зультуючих документів; демонструвати навички усної та письмової професійної комунікації дер-жавною мовою; демонструвати навички соціаль-ної відповідальності та свідомості, що ґрунтуєть-ся на етичних принципах, цінувати та поважати 

культурне розмаїття та індивідуальні відмінності людей; розуміти та планувати індивідуальну тра-єкторію особистого професійного розвитку. У подальших дослідженнях розглянемо прові-дні форми, методи і засоби навчання у формуван-ні культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 
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Инна Харченко. Особенности методики формирования культуры профессиональной комму-
никации будущих специалистов по экономике в условиях информационно-образовательной 
среды ВУЗа 

В статье определено содержание методики формирования культуры профессиональной коммуни-
кации будущих специалистов по экономике в условиях информационно-образовательной среды учрежде-
ний высшего образования, основанного на учебном материале и составляет основы коммуникативной 
подготовки, учитываемых принципы отбора содержания и их иерархию в компоновке материала. Пред-
ложена модель, разработанная в соответствии с рабочими учебными планами для подготовки эконо-
мистов с учетом общих дидактических принципов, принципов профессионального образования и обосно-
ванно специфические принципы формирования культуры профессиональной коммуникации. 

Ключевые  слова :  профессиональная компетентность, профессиональная подготовка, будущие 
специалисты по физической терапии и эрготерапии. 
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Inna Kharchenko. Peculiarities of methodic of the formation of the culture of professional commu-
nication of future economic professionals in the conditions of information and education environment 
of university 

In today's society, where tendencies of virtualization of all spheres of human activity are observed, scientists 
note the importance of quality communication in society, which actualizes the problem of forming a culture of 
person’s communication, both personal and professional. 

Higher education institutions that are able to organize such an information and educational environment 
that will promote the development of such a culture through a specially designed innovative pedagogical system 
play a special role in this. 

The purpose of the article is to determine the peculiarities of the methodic of the forming the culture of pro-
fessional communication of future specialists in economics in the context of the information and educational envi-
ronment of higher education institutions. 

Research methods: theoretical analysis of scientific, methodological, and psychological-pedagogical litera-
ture and generalizations, systematization, pedagogical control, comparison and data processing, abstraction. 

Analysis of the qualifications of future economists showed that depending on the chosen specialty 
"Marketing", "Accounting and Auditing" or "Finance", students will perform the tasks inherent in the chosen spe-
cialty, and therefore, will differ in their functional orientation and a set of professional terms inherent in one or 
another specialty. Therefore, there is a need to model situations that will promote the development of their quali-
fications and at the same time the quality of memorizing professional terminology. 

For the economics specialist, the culture of professional communication is not only a reflection of his toler-
ance, upbringing, intelligence, but also a reflection of his work culture and, more importantly, a culture of rela-
tionships in everyday communication in all spheres of speech from private communication to the public speaking. 

Keywords :  culture, professional communication, culture of professional communication, information and 
educational environment, future specialist in economics.  
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА:  

КРИТЕРІАЛЬНИЙ ВИМІР 
У статті доведено актуальність проблеми формування методичної культури майбутніх учителів 

музичного мистецтва, що підтверджується опертям на вихідні положення державних документів, які 
визначають функціювання і розвиток системи вітчизняної освіти взагалі й вищої, зокрема. Метою 
статті є визначення відповідно до компонентної структури методичної культури критеріїв і показни-
ків, що свідчать про її сформованість у студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціа-
льності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Визначено сутність понять «критерій» і «показник» 
у контексті виконуваного дослідження. Аналіз дотичних обраній проблематики наукових джерел, ре-
зультати аналізу сутності і структури методичної культури майбутніх учителів музичного мистец-
тва дозволив визначити критерії її сформованості (інформаційно-когнітивний, діяльнісно-
інструментальний, ціннісно-орієнтаційний, індивідуально-суб’єктний) з відповідними показниками.  

Ключові  слова :  методична культура, майбутні вчителі музичного мистецтва, компонентна 
структура, критерії, показники. Реалії сьогодення, проведення системних ре-форм в освітній галузі України, вимоги й настано-ви Закону України «Про освіту» (2017 р.), Націо-нальної стратегії розвитку освіти в Україні на пе-ріод до 2021 року, Концепції розвитку педагогіч-ної освіти (2018 р.) націлюють на підвищення якості освіти, підготовку висококваліфікованих учителів, зокрема й музичного мистецтва, здат-них бути конкурентоспроможними на ринку пра-ці, творчо й культуродоцільно вирішувати педа-гогічні проблеми, добираючи для цього сучасний методичний і технологічний інструментарій. З огляду на це актуалізується завдання щодо фор-мування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва.  Аналіз стану розробленості цієї проблеми дозволяє стверджувати, що теоретичним підґрун-тям її вирішення є системний аналіз мети, за-вдань, принципів, змісту і форм організації профе-сійної підготовки педагогів, який здійснили О. Абдуліна, Н. Гузій, І. Зязюн, Е. Карпова, Н. Кузьміна, З. Курлянд, В. Луговий, О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьонін, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін. Культурологічним аспектам професійної підготовки майбутніх педагогів присвятили свої дослідження В. Андрущенко, І. Бех, Є. Бонда-ревська, Б. Гершунський, В. Гриньова, Т. Койчева, В. Кремень, Г. Матушанський, І. Пальшкова та ін.  Натомість вивчення наукової літератури з проблеми формування методичної культури пе-реконливо засвідчує, що незважаючи на суттєвий 

доробок дослідження методичної сфери у профе-сійно-педагогічній підготовці (О. Абдуліна, К. Абраменко, Н. Никитенко, Г. Падалка, Л. Спірін, Л. Таланова, С. Татарінцева, Г. Тарасенко, О. Тімакіна, М. Шалунова та ін.), у тому числі педа-гогів певного фаху, вчителів окремих предметів (І. Артемьєва, О. Бігич, А. Карачевцева, О. Кова-ленко, Т. Кочарян, Н. Морзе, О. Соколова, В. Шарко та ін.), зокрема й майбутніх учителів музичного мистецтва (Л. Василенко, В. Лабунець, Лю Сянь, Г. Падалка, А. Растригіна, О. Ростовський, Н. Овча-ренко, Н. Цюлюпа та ін.) питання, пов’язані з фор-муванням методичної культури майбутніх учите-лів музичного мистецтва до сьогодні поки що не досліджено.  Мета: відповідно до компонентної структури методичної культури майбутніх учителів музич-ного мистецтва визначити критерії, показники, що свідчать про її сформованість у студентів пер-шого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеці-альності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Здійснене на попередніх етапах дослідження визначення сутності феномена «методична куль-тура майбутніх учителів музичного мистецтва» як цілісного інтегративного особистісного утворен-ня, що виявляється у знаходженні сенсу існуючих методико-педагогічних цінностей музично-педагогічної дійсності, здатності створювати нові продукти методичної діяльності й вибудовувати на цій основі її особистісний зміст [4, 128],  розкриває можливості для його критеріального 
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виміру. Його здійснення вбачаємо доцільним про-водити на підставі обґрунтованої структури дос-ліджуваного феномену. Розглядаючи означений методичну культуру майбутніх учителів музичного мистецтва як сис-тему, що має специфічні складники, які й зумов-люють її особливості, виокремлено:  
– гносеологічний компонент (як сукупність засвоєних знань, необхідних майбутньому вчителю музичного мистецтва для успіш-ного вирішення новопосталих професійно-методичних завдань);  
– аксіологічний компонент (як система цін-ностей і ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музичного мистецтва, що визна-чає культуровідповідну спрямованість його музично-професійної діяльності й особистісне ставлення до вирішення мето-дичних завдань);  
– праксеологічний компонент (характе-ризується наявністю методико-педаго-гічних і спеціальних умінь, сукупність яких забезпечує культуровідповідність майбут-ньої професійної та квазіпрофесійної ді-яльності майбутнього вчителя музичного мистецтва);  
– особистісний компонент (передбачає емо-ційно позитивне ставлення майбутнього вчителя музичного мистецтва до необхід-ності оволодіння і якісного здійснення методико-педагогічної діяльності на осно-ві емоційної гнучкості, здатності до оціню-вання й самооцінювання її перебігу та тих методичних продуктів, використання яких сприяло досягненню поставлених за-вдань). Ми приймаємо наукову позицію І. Княжевої, яка зазначає, що структурні компоненти «формують своєрідний ета-лонний стандарт, який задає систему пара-метрів контролю індивідуальних досяг-нень» [3, 121] майбутніх учителів музич-ного мистецтва. Дбаючи про необхідність обґрунтування кри-теріїв і показників сформованості методичної ку-льтури майбутніх учителів музичного мистецтва як особистісного утворення, вважаємо за потрібне розпочати із визначення понять «критерій» і «по-казник» у контексті виконуваного дослідження. У словникових джерелах поняття «кри-терій» (з грец. χρινω – розділяю, розрізняю) тлу-мачиться як «підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило» [8, 349]; «якість яви-ща, що відображає його суттєві характеристики, а тому підлягає оцінці» [2, 187]; мірило оцінки, су-дження, необхідна та достатня умова прояву або існування досліджуваного явища чи процесу [5].  Отже, під критерієм сформованості досліджу-ваного феномену будемо розуміти надійну й уні-фіковану підставу для оцінювання ступеню про-

яву, експлікації того чи того структурного компо-ненту методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва як особистісного утворен-ня, що виникає в процесі їхньої фахової підготов-ки в умовах педагогічного закладу вищої освіти і конкретизується через комплекс показників.  Учені (С. Гончаренко, В. Загвязинський, Н. Кічук, Н. Кузьміна, З. Курлянд, Т. Лесіна, О. Реброва, О. Савченко та ін.) здебільшого єдині в поглядах щодо принципової важливості таких характеристик критерію, як-от: обʼєктивність, уніфікованість, суттєвість, адекватність, надій-ність, узагальненість, стандартизованість. Показник сформованості методичної культу-ри є суттєвою ознакою, віддзеркаленням певного аспекту конкретного компонента, а сукупність показників дозволяє схарактеризувати рівень сформованості досліджуваного феномену за ви-значеним компонентом і відповідним йому крите-рієм. Отже, сукупність показників дає змогу нада-ти якісну характеристику феномену, що досліджу-ється, та визначити наявний стан і динаміку його формування впродовж усіх етапів педагогічного експерименту. З метою визначення критеріїв і показників сформованості методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва вважаємо доціль-ним виявити наявні наукові позиції учених, дослі-дження яких присвячені методичним аспектам професійної підготовки майбутніх учителів музи-чного мистецтва і феномену, що є видовим для досліджуваного явища – формуванню професійної культури вчителів цього профілю. Так, І. Шевченко, досліджуючи професійну культуру майбутніх учителів музики і характеризуючи її як «інтеґративну якість особистості студента, важ-ливий показник усебічного розвитку майбутньо-го фахівця мистецько-педагогічного напрямку, а також засіб і спосіб реалізації сутнісних сил люди-ни в її соціальній діяльності», виокремлює, спира-ючись на психологічну структуру особистості, запропоновану К. Платоновим, виділяє такі  компоненти: мотиваційно-ціннісний, індивідуаль-но-психологічний і професійної підготовки, які утворюють «інтеґративну цілісність». Пропонова-на авторкою методика визначення рівнів розвит-ку професійної культури вчителя музики добира-лася з урахуванням показників відповідних  критеріїв (мотиваційно-ціннісного – потреба в музично-педагогічній діяльності, система цінніс-них орієнтацій, формування професійних інте-ресів, професійна спрямованість; індивідуально-психологічного – особистісні здібності й якості, професійна самосвідомість, педагогічне мислен-ня; компонента професійної підготовки – профе-сійно-педагогічні знання, навички та уміння  

ЛІ ЧЖУХУА Формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва: критеріальний вимір 



295 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

музично-педагогічної діяльності, готовність до систематичного особистісного й професійного саморозвитку) [10, 166–167]. Віддаючи належне відповідності пропонованої структури визначаль-ним характеристикам феномена «професійна ку-льтура», водночас зауважимо, що назва компонен-та «професійної підготовки» дещо обмежує мож-ливості її впливу на інші компоненти й показники досліджуваного явища. У фундаментальному дослідженні Є. Прово-рової, присвяченому методичній підготовці май-бутніх учителів музики на засадах праксеологіч-ного підходу її визначальним результатом позиці-оновано методичну підготовленість вчителя му-зики як динамічну цілісність взаємопов’язаних особистісно-професійних якостей, що складається з мотиваційно-ціннісного (розкриває мотиви і потреби, ціннісні орієнтації майбутнього вчителя музики, прагнення до ефективного оволодіння фаховими знаннями, уміннями і навичками, а та-кож установку на вдосконалення музично-педагогічного процесу), когнітивно-рефлексив-ного (передбачає володіння праксеологічно-методологічними знаннями, володіння знаннями з методики музичного навчання та виховання, володіння педагогічною рефлексією), креативно-конативного (включає здатність до творчості, до музично-педагогічної імпровізації, володіння вміннями планувати музично-педагогічний ре-зультат й аналізувати ефективність методичних дій), емоційно-вольового (характеризується наяв-ністю емпатії, сформованістю емоційної стійкості та емоційної гнучкості, наполегливості та цілесп-рямованості) й комунікативно-асертивного (передбачає володіння засобами ефективної му-зично-педагогічної комунікації, уміння орієнтува-тися у ситуації педагогічної взаємодії на основі поваги до учнів, готовності адекватно реалізову-вати власні педагогічні прагнення та сформова-ність асертивності) компонентів. Критеріями ме-тодичної підготовленості обрано: міру сформова-ності спонукальних мотивів і ціннісних орієнта-цій до оволодіння методичною діяльністю; сту-пінь розуміння сутності, особливостей і вимог до методичної діяльності; міру здатності до творчих впроваджень у методичній діяльності; ступінь сформованості емоційно-вольової включеності до методичної діяльності; ступінь оволодіння кому-нікативною діяльністю на основі сформованої асертивності [7, 29–30]. Здійснене Н. Цюлюпою дослідження методич-ної компетентності майбутніх учителів музики дозволило вченій виокремити такі критерії та показники її сформованості: когнітивно-інформаційний (показники: системність і глибина історико-теоретичних знань у галузі інструмен-

тального виконавства й методів роботи над тво-рами різних жанрів, знання психолого-педагогічних основ розвитку музичних здібнос-тей в умовах навчально-виховної роботи, володін-ня прийомами аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення); операційно-регулятивний (показ-ники: уміння визначати зміст і завдання уроку, контролювати навчальний процес, володіти різ-ними формами проведення занять, встановлюва-ти психологічний контакт з учнями, враховувати їх індивідуальні особливості); ціннісно-орієнта-ційний (показники: стійкий інтерес до музичного мистецтва, розвинутий художній смак, здатність оцінювати музичні твори з позицій художності, уміння зацікавити учнів виконавським проце-сом); творчо-діяльнісний (показники: творча іні-ціатива у створенні виконавської інтерпретації музичного твору, володіння інструментально-тембральними барвами, уміння формувати твор-че самопочуття учнів, психологічно готувати їх до концертних виступів) [9, 15]. Виділення науков-цем чотирьох взаємопов’язаних блоків, що харак-теризують особливості методичної компетентно-сті майбутніх учителів музики, а саме – когнітив-ного, операційного, аксіологічного і креативного, дозволило авторці системно та цілісно дослідити результативність формування означеного фено-мену на визначених експериментальних етапах.  У дисертаційному дослідженні Ван Юе, прис-вяченому формуванню методичної компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва в про-цесі навчання гри на фортепіано, відповідно до структури досліджуваного феномену, яку склада-ють ціннісно-мотиваційний, методично-когні-тивний, особистісно-діяльнісний і регулятивно-рефлексивний компоненти, визначено мотивацій-но-цільовий, інформативно-методичний, опера-ційно-моделюючий, системно-діяльнісний крите-рії. Так, мотиваційно-цільовий критерій (відпо-відає ціннісно-мотиваційному компоненту) міс-тить такі показники, як-от: наявність мотивації до методичної роботи, осмислення цінності мето-дичних знань та умінь; розуміння значення мето-дичної роботи в контексті багатовимірності за-дач, що виникають у процесі навчальної діяльнос-ті; прагнення орієнтуватися в потоках інформації, самостійно структурувати і засвоювати нові знан-ня. Інформативно-методичний критерій, що від-повідає методично-когнітивному компоненту, представлений такими показниками: ступінь  сформованості пізнавальної самостійності та вмінь керувати власною інтелектуальною діяль-ністю; уміння синтезувати знання і використову-вати їх як у процесі самонавчання, такі при вирі-шенні методичних завдань у процесі практичної діяльності; ступінь гнучкості мислення, здатність 
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переходити від одного способу вирішення до ін-шого, знаходити більш оригінальну і продуктивну відповідь; здатність подолати інерцію мислення. Операційно-моделюючий критерій, що відповідає особистісно-діяльнісному компоненту, характери-зується показниками: ступінь зосередженості на навчальних завданнях, здатність встановлювати нові зв’язки, схильність до нестандартного асоці-ювання; уміння планувати, оцінювати результати власної музично-виконавської та художньо-освітньої діяльності; вияв критичності мислення, здатність до об’єктивних оцінних суджень, уміння знаходити причини своїх помилок і невдач та на-креслювати шляхи їх подолання. Системно-діяльнісний критерій регулятивно-рефлексив-ного компонента марковано такими показника-ми: вияв готовності до самостійності при вирі-шенні художньо-педагогічних завдань; здатність бачити і ставити проблеми, виходити за рамки поставлених завдань; прагнення до творчих дося-гнень, самореалізації під час музичного навчання [1, 9–10]. Аналізуючи пропоновану структуру ме-тодичної компетентності майбутніх учителів му-зичного мистецтва із системою критеріїв та від-повідних показників, зауважимо, що нам імпонує врахування і широке представлення в ній як му-зично-інструментального, так і суто педагогічно-го складників фахової підготовки. Цінними для нашого дослідження є запропо-новані Лю Сянь критерії і показники методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва в системі фортепіанної під-готовки: акме-інтенціональний (міра умотивова-ності щодо професійного росту у фортепіанній підготовці; спрямованість особистості на опану-вання методичних основ фортепіанного виконавс-тва); когнітивно-операційний (ступінь розуміння методичних аспектів роботи над твором; гнуч-кість мислення в процесі застосування методич-них знань у самостійній роботі); діяльнісно-продуктивний (уважне ставлення до методичних порад та якісність виконання методичних рекоме-ндацій на уроках; здатність екстраполяції засвоє-

них методів в інших умовах та під час вирішення нових завдань); рефлексійно-самооцінний (наполегливість і винахідливість у виборі методи-чних засобів під час роботи над фортепіанним тво-ром; ступінь самооцінки та методичної корекції у різних видах фортепіано-виконавського процесу) [6, 17]. Опертя на науковий доробок дослідників, результати аналізу сутності і структури методич-ної культури майбутніх учителів музичного мис-тецтва уможливлює визначення критеріїв (інфор-маційно-когнітивний, діяльнісно-інструмен-тальний, ціннісно-орієнтаційний, індивідуально-суб’єктний).  Показниками інформаційно-когнітивного критерію гносеологічного компоненту визначено: уявлення про сутність методичної культури вчи-теля музичного мистецтва; сформованість базо-вих методико-педагогічних знань, необхідних для вирішення музично-педагогічних завдань. Показниками діяльнісно-інструментального критерію праксеологічного компоненту методич-ної культури майбутніх учителів музичного мисте-цтва вважаємо: сформованість умінь доцільного відбору і використання методичного інструмента-рію; здатність створювати методичні продукти. Ціннісно-орієнтаційний критерій аксіологічно-го компоненту включає такі показники: усвідом-лення на рівні переконань цінності методичних знань і вмінь; ціннісне ставлення майбутніх учите-лів музичного мистецтва до методичної діяльності.  Показниками індивідуально-суб’єктного кри-терію особистісного компоненту обрано рефлек-сивність і професійно-педагогічну мотивацію. Зауважимо, що окреслені компоненти, крите-рії і показники методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва осмислялись у комплексі, створення якого розкриває перспекти-ви для розроблення обсягу і змісту діагностуваль-ного інструментарію з метою моніторингу дина-міки процесу формування досліджуваного фено-мену й уможливлюють необхідну корекцію його перебігу. 
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Лі Чжухуа. Формирование методической культуры будущих учителей музыкального искус-
ства: критериальное измерение 

В статье доказана актуальность проблемы формирования методической культуры будущих учи-
телей музыкального искусства, которая подтверждена опорой на основные положения государствен-
ных документов, определяющих функционирование и развитие системы отечественного образования, в 
частности высшего. Целью статьи является определение, в соответствии с компонентной структу-
рой методической культуры, критериев и показателей, свидетельствующих о ее сформированности у 
студентов первого (бакалаврского) уровня высшего образования специальности 014 Среднее образова-
ние (Музыкальное искусство). Определена сущность понятий «критерий» и «показатель» в контексте 
выполняемого исследования. Анализ касающихся выбранной проблематики научных источников, резуль-
таты анализа сущности и структуры методической культуры будущих учителей музыкального искус-
ства позволил определить критерии ее сформированности (информационно-когнитивный, деятельно-
стно-инструментальный, ценностно-ориентационной, индивидуально-субъектный) с соответствую-
щими показателями. 

Ключевые  слова :  методическая культура, будущие учителя музыкального искусства, компо-
нентная структура, критерии, показатели. 

 
Li Zhuhua. Formation of methodical culture of future music art teachers: the criterional dimension 
In the article the urgency of the problem of formation of methodical culture of future teachers of music art is 

proved, which is confirmed by the support to the initial provisions of the state documents, which determine the 
functioning and development of the system of national education in general and higher, in particular. The pur-
pose of the article is to determine, in accordance with the component structure, the methodological culture of 
criteria and indicators that indicate its formation in students of the first (bachelor) level of higher education spe-
cialty 014 Secondary education (Musical art). The essence of the terms "criterion" and "indicator" in the context 
of the research is determined. The analysis of tangible problems of scientific sources, the results of the analysis of 
the essence and structure of methodological culture of future teachers of music art allowed to determine the crite-
ria of its formation (information-cognitive, activity-instrumental, value-orientation, individual-subject). Indica-
tors of the informative-cognitive criterion of the epistemological component are defined: the idea of the essence of 
the methodical culture of the teacher of musical art; the formation of basic methodological and pedagogical 

ЛІ ЧЖУХУА Формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва: критеріальний вимір 



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

knowledge necessary for solving music and pedagogical tasks. Indicators of the activity-instrumental criterion of 
the praxeological component of methodological culture of future teachers of music art are: the formation of the 
skills of expedient selection and use of methodical instruments; the ability to create methodical products. 

The value-orientation criterion of the axiological component includes the following indicators: awareness at 
the level of beliefs of the value of methodological knowledge and skills; value attitude of future music teachers to 
methodical activity. Reflectivity and professional-pedagogical motivation were chosen as indicators of the individ-
ual-subject criterion of the personal component. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ СУДНОПЛАВНИХ  
ТА КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЙ З МОРСЬКИМИ ЗВО  

У ПІДБОРІ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ 
У статті розкриваються основні принципи взаємодії та співпраці між судноплавними та крюінго-

вими компаніями, морськими закладами вищої освіти та курсантами – майбутніми висококваліфікова-
ними кадрами морської галузі. Особлива увага приділена кадетській програмі, як перспективному напря-
мку у практичній підготовці курсантів з можливістю їх подальшого працевлаштування у судноплавних 
та крюінгових компаніях та їх стрімкому кар’єрному рості. Впровадження кадетської програми пред-
ставляє собою новий напрямок у сфері співробітництва між комерційними установами, такими як суд-
ноплавні і крюінгові компанії, та морськими навчальними закладами, який допомагає вирішити пробле-
му дефіциту підготовки командного складу морських суден що склався в останні роки. 

Ключові  слова :  підготовка моряків, Конвенція ПДНВ, судноплавні компанії, крюінгові компанії, 
кадетська програма, працевлаштування моряків. 

Постановка проблеми. На суднах під інозем-ним державним прапором працює понад 200 ти-сяч українських моряків. Крім того, що вони засві-дчують нашу відповідальність щодо умов підго-товки моряків, вони також роблять великий вне-сок в нашу економіку [5]. На сучасному етапі становлення України як суверенної європейської країни особливого зна-чення набуває фактор утвердження її як дієздат-ної морської держави. Це зумовлене низкою тен-денцій як глобального, так і внутрішнього харак-теру. Серед глобальних тенденцій слід виокреми-ти наступні:  1. Зростання обсягів світової морської торгівлі, яка вважається найбільш дешевою, комфорт-ною та доступною; 2. Регіоналізація міжнародної економічної діяль-ності, формування нових міжнародних еконо-міко-політичних об’єднань, які намагаються здійснювати спільну митно-тарифну політику; 3. Зростання ролі морських ресурсів у світовій економіці; 4. Суттєві зміни на світовому ринку морської робочої сили, які у свою чергу, призводять до зміни на ринку освітніх послуг, пов’язаних із підготовкою фахівців морських професій. За останні роки на світовому ринку морської ро-бочої сили склалася ситуація дефіциту коман-дного складу та надлишку рядового [8]. 

Основними причинами дефіциту командного складу суден пов’язують з тим, що більшість ви-пускників морських навчальних закладів не змог-ли своєчасно отримати необхідну практичну під-готовку, як наслідок, це призвело до нестачі пла-вального цензу необхідного для отримання пер-шого робочого диплому. Тому одним з найважли-віших аспектів підготовки висококваліфікованих кадрів морськими закладами вищої освіти є на-дання можливості курсантам отримати свої перші робочі місця, ще на етапі навчання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взаємна співпраця між судноплавними компанія-ми, крюінговими компаніями та морськими за-кладами вищої освіти позитивно впливає на кож-ного суб’єкта взаємовідносин. Судноплавні та крюінгові компанії отримують необхідний їм ко-мандний та рядовий склад у короткі терміни і з найменшими затратами ресурсів, а морські закла-ди вищої освіти забезпечують своїх вихованців робочими місцями з перспективою подальшого працевлаштування, тим самим підвищуючи свій рейтинг серед інших навчальних закладів. Тому, розвиток комплексної системи взаємодії між суд-ноплавними компаніями, крюінговими агенціями та морськими закладами вищої освіти набуває особливої наукової і практичної значимості. Од-ним із варіантів реалізації кадрової політики для 
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судноплавних та крюінгових компаній є впрова-дження кадетської програми та залучення для її реалізації морських навчальних закладів. Проблемам підбору персоналу в судноплав-них компаніях присвячені роботи вітчизняних вчених, і практиків. Серед них Бундюк Р.А. [1], Яценко М.С [9], Пасюк Е.Д. [4] та інші. Однак питання співпраці між крюінговими компаніями та морськими ЗВО, на основі кадетсь-кої програми, в сучасних умовах в достатній мірі не досліджені. Висока ступінь потреби судноплав-них компаній в висококваліфікованих і конкурен-тноспроможних фахівцях морської галузі зумови-ли актуальність дослідження. 
Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття особливостей співпраці морських ЗВО з судноплавними та крюінговими компаніями, які сприяють підготовці висококваліфікованих фахів-ців морської галузі. 
Виклад основного матеріалу. Судноплавні компанії сприяють та забезпечують поліпшення транспортних зав’язків України з іншими держа-вами та підвищенню якості транспортних послуг і конкурентноспроможності на міжнародному рин-ку праці [6].  Судноплавна компанія у своїй діяльності: 
– повинна забезпечити, щоб кожне судно було укомплектоване кваліфікованими, дипломованими і придатними у медично-му відношенні членами екіпажу згідно із чинним законодавством; 
– повинна встановити дотримання проце-дур для визначення будь-якої підготовки, яка може бути потрібною для здійснення функціонування системи управління без-пекою, а також забезпечення такої підго-товки для усього відповідного персоналу; 
– має встановити процедури, які задоволь-няють отримання судновим персоналом відповідної інформації про систему управ-ління безпекою робочою мовою або мо-вою, яку він розуміє; 
– повинна забезпечити, щоб судновий пер-сонал був спроможним ефективно спілку-ватися під час виконання ним своїх обо-в'язків, що стосуються системи управління безпекою [7]. Для виконання поставлених цілей судноплав-на компанія повинна виконувати таку основну задачу, як відбір якісних, конкурентноспромож-них морських спеціалістів, що напряму впливає на конкурентноспроможність самої судноплавної компанії. Більшість судноплавних компаній для реалі-зації вимог по забезпеченню безпеки судноплавс-тва і підбору в даному руслі висококваліфікова-них фахівців покладають дані обов’язки на посе-редників – крюінги, основними завданнями яких 

є підбір у стислі терміни суднового персоналу, який буде відповідати усім вимогам по кваліфіка-ційній підготовці, сертифікаційній підготовці та практичній підготовці. Крюїнгові послуги щодо забезпечення потре-би роботодавця в персоналі є процесом визначен-ня, організації та здійснення професійної діяльно-сті в області працевлаштування претендентів – членів плавскладу морських суден і задоволенні потреби роботодавця-клієнта в персоналі. Ринок крюїнгових послуг являє собою спеціа-лізований напрямок підприємництва, пов'язаний з «людським фактором», що є сукупністю послуг з пошуку, оцінки, відбору та управління мотиваці-єю, а так само найму робочої сили з метою забез-печення потреб сторонніх організацій – суднопла-вних компаній або операторів суден в персоналі [4]. Якість послуг, що надаються крюїнговими компаніями, відбивається не тільки на якості за-доволення потреби судноплавної компанії в пер-соналі, але і побічно впливає на функціонування судноплавної компанії в цілому. Основним контингентом робочої сили для крюінгів є випускники та курсанти морських на-вчальних закладів. Сьогодні підготовку кадрів для морського флоту відповідно до Міжнародної Конвенції та Кодексу про підготовку, дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) здійснюють 11 навчальних закладів (разом зі структурними підрозділами). З 6 квітня 2012 року в Україні вступили в си-лу Манільські поправки до додатка до Міжнарод-ної конвенції про підготовку і дипломування мо-ряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року, та до Кодексу з підготовки та дипломування моряків та несення вахти, які вимагають внесення відповід-них корективів в процес підготовки фахівців з морської спеціальності [3]. Робота морських ЗВО зорієнтована не тільки на підготовку висококваліфікованих фахівців, їх теоретичну та практичну підготовку, диплому-вання, але й сприянню їх працевлаштування в судноплавних та крюінгових компаніях ще на ета-пі навчання. Даний аспект забезпечується завдяки впрова-дженню кадетської програми деякими великими судноплавними та крюінговими компаніями. Ка-детська програма дозволяє надати місця для про-ходження практики та подальшого працевлашту-вання значної частини курсантів ще на етапі на-вчання у навчальному закладі. Вона є вигідною для усіх трьох сторін взаємовідносин. Морський заклад вищої освіти забезпечує надання своїм курсантам перших місць практики, тим самим виконуючи одну із складових функцій навчання, 
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Рисунок 1. – Схема взаємодії між навчальними закладами та суднопла-вними і крюінговими компаніями  

Рисунок 2. – Схема кар’єрного росту курсанта за кадетською  програмою компаній 

курсанти без досвіду роботи отри-мують можливість зарекомендува-ти себе і отримати початкове місце роботи, крюінгові компанії отриму-ють необхідний їм рядовий та ко-мандний склад на вимоги суднов-ласників, тим самим виконуючи своє основне завдання в професій-ній діяльності. Сама по собі кадет-ська програма забезпечує високоя-кісною практикою українських ка-детів і гарантує їм працевлашту-вання після закінчення навчання (рис 1.). Крюінгові компанії які співпра-цюють з морськими ЗВО та нада-ють кадетську програму розгляда-ють курсантів, як своїх майбутніх офіцерів рівня управління, і тому сприяють і гарантують їх кар’єрно-му росту (рис 2.). Кандидати на кадетську про-граму відбираються компанією за результатами успішності в навчан-ні, інтерв’ю та результатів тесту-вання. Компанія відповідно до умов кадетської програми зобов’я-зана сприяти кар’єрному росту кур-сантів, надаючи їм можливість про-ходження морської практики в строки, погоджені з морськими ЗВО. У свою чергу морські ЗВО бе-руть на себе відповідальність у під-тримці кар’єрного зростання кур-санта, здійснюють підтримку і ке-рівництво під час навчання в ЗВО та плавальної практики на суднах компанії. Після випуску відібраних курсантів, компанія буде забезпечувати їх працевлаштування і зобо-в’язується сприяти їх кар’єрному росту у відповід-ності до компетенцій (в рамках вимог Міжнарод-ної конвенції ПДНВ 78 з поправками).  На сьогоднішній день існує не багато судноп-лавних і крюїнгових компаній, які беруть на себе відповідальність за розвиток умінь, навичок ко-мандного морського складу, участь в підготовці висококваліфікованого командного складу, почи-наючи з перших років навчання в морських навча-льних закладах. Компанії такого напрямку роботи готові за-пропонувати зміцненню системи підготовки та підвищенню якості практичної підготовки в сис-темі морського освіти. Все це дає великі можливо-сті для працевлаштування курсантів і забезпечен-ня кар'єрного зростання. 

Політика навчання компаній по кадетської програмі – це підготовка грамотного, відповідаль-ного офіцера. Морські ЗВО є навчальними закладами, які дають базову освіту і підготовку командного складу для безпечної експлуатації суден. Співпра-ця крюїнгових компаній з морськими навчальни-ми закладами дозволяє продуктивно вирішувати проблеми підбору кадрів. Компанії пропонують проходження практики на борту навчально-виробничих і виробничих суден для всіх спеціаль-ностей, і можливість кар'єрного росту до вищих посад по закінченню морського навчального за-кладу. Компанії не тільки висувають вимоги до май-бутніх спеціалістів, а й створюють всі можливі умови для просування їх по службі.  

 
Любов ШАПАР, Тетяна ШПІЛЄВАЯ  Особливості співпраці судноплавних та крюїнгових компаній з морськими ЗВО у підборі кваліфікованих кадрів 



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

Основними критеріями для включення курса-нтів морських закладів вищої освіти до кадетсь-кої програми є: 
– xороша успішність – середній бал не нижче 4 за 5-ти бальною шкалою; 
– xороші знання з англійської мови: знання спеціальної морської термінології( прохо-дження «Marlins Test Online»); 
– cпівбесіда за спеціальністю з капітаном або старшим механіком-наставником («пе-ревірка знань»); 
– наявність необхідних документів відповід-но до STCW для кадетів – посвідчення осо-би моряка, закордонний паспорт, обов’яз-кові сертифікати. 
– бажання працювати в компанії. 
– коммунікативність, розуміння, впевне-ність у своїх силах. 
– наявність лідерських якостей – бачення свого місця в компанії в ролі старшого офі-цера (активну участь в суспільному житті ЗВО). 
– успішне проходження тестування за спеці-альністю. Кадетська програма, яку надають судноплав-ні та крюінгові компанії для курсантів морських навчальних закладів дає швидкий кар’єрний ріст молодим спеціалістам і як наслідок, випускники морських ЗВО отримують свої перші робочі дип-ломи, що автоматично переводе їх із категорії рядового складу до категорії командного складу морських суден. 
Висновок. Сьогодні Україна входить у «білий список» Міжнародної морської організації держав, 

у яких в повному обсязі виконуються вимоги Кон-венції та Кодексу ПДНВ. Підписані меморандуми про визнання дипломів (сертифікатів) моряків України з 53 державами-членами Міжнародної морської організації відповідно з правилом 1/10 Конвенції ПДНВ. Крім того, система підготовки та дипломування моряків в Україні схвалена Євро-пейською Комісією на підставі результатів періо-дичних (1 раз в 5 років) інспекцій, проведених Європейським агентством з безпеки на морі (EMSA) на відповідність вимогам Директиви Єв-ропейського парламенту і Ради Європейського Союзу. Таким чином, Україна загалом має досить високий потенціал і хороші перспективи для по-дальшої успішної конкуренції на світовому ринку праці за високооплачувані робочі місця командно-го складу в умовах зростаючої потреби глобаль-них морських перевезень у висококваліфікованих морських фахівцях [2]. На сьогоднішній день вирішити проблему у нестачі командного складу морських суден та проблему працевлаштування наших моряків мо-же концепція співпраці між роботодавцями та морськими навчальними закладами. Розширення кадетської програми для моряків в Україні дасть суттєвий поштовх у процвітанні судноплавних та крюінгових компаній, їх стабільності, конкурент-носпроможності на ринку праці моряків, збіль-шить імідж морських закладів вищої освіти серед інших навчальних закладів, забезпечить молодих фахівців морської галузі роботою та стрімким ка-р’єрним ростом, виведе Україну на новий рівень у галузі мореплавства. 
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Любовь Шапарь, Татьяна Шпилевая. Особенности сотрудничества судоходных и крюинговых 
компаний с морскими высшими учебными заведениями в подборе квалифицированных кадров 

В статье раскрываются основные принципы взаимодействия и сотрудничества между судоходны-
ми и крюинговых компаниями, морскими вузами и курсантами – будущими высококвалифицированными 
кадрами морской отрасли. Особое внимание уделено кадетской программе, как перспективном направ-
лении в практической подготовке курсантов с возможностью их дальнейшего трудоустройства в судо-
ходных и крюинговых компаниях и их стремительном карьерном росте. Внедрение кадетской програм-
мы представляет собой новое направление в сфере сотрудничества между коммерческими учрежде-
ниями, такими как судоходные и крюинговые компании, и морскими учебными заведениями, которое 
помогает решить проблему дефицита подготовки командного состава морских судов сложившийся в 
последние годы. 

Ключевые  слова :  подготовка моряков, Конвенция ПДНВ, судоходные компании, крюинговые 
агентства, кадетская программа, трудоустройство моряков. 

 
Lyubov Shapar, Tatiana Shpilevaya. Features of cooperation between shipping and crewing compa-

nies with maritime higher educational institutions in the selection of qualified personnel 
The article describes a basic principles of interaction and cooperation between crewing and shipping compa-

nies, Maritime higher education institutions of higher education and the students – future highly qualified person-
nel of the Maritime industry. Shipping company in this case acts as the primary employer for Maritime specialists, 
which provides jobs not only for qualified seamen, but also for cadets of Maritime education institutions even at 
the stage of studing. For the purpose of to rapid assimilation of young professionals of Maritime industry and 
gaining initial experience of their future profession Maritime education institutions started to cooperate with 
shipping and crewing companies as direct employers of their graduates. The basic and potential direction of ca-
dets ̓ practical training is the cadet program, which gives the possibility of their further employment in the ship-
ping and crewing companies and rashed career growth. 

The progress implementation of the cadet program represents a new direction in the field of cooperation 
between commercial entities, that serve as their employers, and Maritime education institutions which help to 
solve recent problem of training delicitamong ship command personel. Candidates meeting the specific require-
ments of employers, the main ones are: knowledge of English language on a high and sufficient level, a good 
knowledge of the specialty and the availability of appropriate Maritime documents that are required for boarding 
on ships and occupying corresponding position, are included in the cadet program. 

Cadet program for seafarers in Ukraine will contribute to a significant boost in the prosperity of shipping and 
crewing companies, their stability, competitiveness in the labour market of seafarers, increase the image of the 
Maritime higher education institutions among other education institutions, provide the young professionals of the 
Maritime industry with work and rapid career growth, take Ukraine to a new level in maritime field.  

Key  words :  training of seafarers, the STCW, shipping companies, crewing companies, the cadet program, 
the employment of seamen.  
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АСОЦІАТИВНЕ ПОЄДНАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  

СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ПЕДАГОГІЧНИХ  
УНІВЕРСИТЕТІВ  

В статті розглянуто психологічні механізми, які дозволяють студентові ефективно розкривати 
власний творчий потенціал у процесі інструментально-виконавської підготовки. Зазначено про підви-
щення ролі творчо-інтелектуального розвитку особистості студента у контексті поєднання сфери 
інструментального виконавства із психолого-педагогічною сферою формування образно-асоціативного 
мислення. Встановлено, що розвиток здатності студентів факультетів мистецтв педагогічних уні-
верситетів до асоціативного поєднання мистецької інформації у процесі інструментально-
виконавської підготовки сприяє формуванню образно-асоціативного мислення. Окреслено актуальність 
проблеми асоціативного поєднання мистецької інформації у процесі інструментально-виконавської 
підготовки у контексті переосмислення вищої мистецької освіти з позицій активізації процесів розк-
риття художньо-творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця-музиканта. Уточнено по-
няття «мистецька інформація», а також «здатність до асоціативного поєднання мистецької інфор-
мації» як основи творчої уяви і образно-асоціативного мислення, без яких неможливим є створення ін-
терпретації музичного твору. Встановлено, що поєднання різних джерел мистецької інформації є най-
важливішим механізмом музичної творчості, в основі якого знаходиться образно-асоціативне мислен-
ня. Наголошено на важливості педагогічного спрямування пізнавальних мотивів і художньо-
естетичних потреб студентів в русло засвоєння мистецької інформації, а також на доцільності педа-
гогічного стимулювання поєднання цієї інформації шляхом пошуку особистісно-ціннісних асоціацій у 
відповідності до змісту й ідеї музичного твору. Доведено, що залучення методик активізації образно-
асоціативного мислення й розвитку асоціативних уявлень сприяє формуванню в майбутніх педагогів-
музикантів інструментально-виконавської компетентності, творчо-інтелектуальному розвитку, а 
також реалізації творчого потенціалу в процесі інструментально-виконавської діяльності. 

Ключові  слова :  інструментально-виконавська підготовка, творчо-інтелектуальний розвиток, 
образно-асоціативне мислення, студенти факультетів мистецтв педагогічних університетів, асоціа-
тивне поєднання мистецької інформації, творча інтерпретація, музичний твір. Активізація розвитку музично-творчих мож-ливостей вимагає від майбутніх педагогів-музикантів розуміння тих психологічних механіз-мів, які дозволяють якомога ефективніше розкри-вати власний творчий потенціал на шляху профе-сійного вдосконалення у галузі інструментального виконавства. У цьому контексті все більш важливу роль в комплексі вирішення питань, спрямованих на підвищення якості інструментально-вико-навської підготовки студентів музично-педаго-гічних ВНЗ, починає відігравати проблематика творчо-інтелектуального розвитку особистості студента, яка поєднує сферу інструментального виконавства із психолого-педагогічною сферою формування образно-асоціативного мислення.  До кола такої проблематики належить якраз проблема здатності студентів факультетів мис-тецтв педагогічних університетів до асоціативно-го поєднання мистецької інформації у процесі інструментально-виконавської підготовки. Адже, 

з одного боку, розвиток такої здатності у майбут-ніх учителів мистецтва сприяє формуванню обра-зно-асоціативного мислення, що тримається у тренді наукових праць з музичної педагогіки й музикознавства з 70-х років минулого століття і дотепер. Зокрема, до дослідження цієї проблема-тики долучались такі вчені, як А. Болгарський, О. Бурська, Г. Вершловський, І. Глазунова, І. Грін-чук, А. Козир, Ю. Кулюткін, Н. Мозгальова, Г. Па-далка, О. Петров, О. Рудницька, В. Сластьонін, Ю. Татур, Е. Шорт та ін.  З іншого боку, у більшості останніх музично-педагогічних досліджень в Україні (Л.Василенко, Д.Бережанська, Л.Гаврилова, Н.Голубицька, О.Єременко, В.Міщанчук, Н.Павлюк, Т.Рейзенкінд, В.Степанов та ін.) так чи інакше було розглянуто тематику оптимізації процесу набуття й засвоєн-ня студентами музично-педагогічних ВНЗ мисте-цької інформації, а також оперування нею, її ефек-тивного застосування в процесі мистецького  
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навчання загалом і інструментально-виконавсь-кої підготовки зокрема.  У той же час, аналізуючи наукову спадщину з означеної проблеми, надаючи їй належну оцінку, можна констатувати, що на сьогоднішній день саме асоціативний аспект розвитку образного мислення майбутніх учителів мистецтва щодо поєднання мистецької інформації у процесі ін-струментально-виконавської підготовки є вельми актуальним, потребуючи подальшого висвітлен-ня та розв’язання. Адже саме на асоціативному поєднанні мистецької інформації ґрунтуються процеси оволодіння майбутнім педагогом-музикантом практичним досвідом створення ху-дожнього образу музичного твору, розроблення творчої інтерпретації у процесі інструментально-виконавської підготовки. Таким чином, можна стверджувати про акту-альність проблеми асоціативного поєднання мис-тецької інформації у процесі інструментально-виконавської підготовки, а також про доцільність її розроблення у контексті переосмислення вищої мистецької освіти з позицій активізації процесів розкриття художньо-творчого потенціалу особис-тості майбутнього фахівця-музиканта.  З огляду на вищезазначене, метою статті є теоретичне обґрунтування й визначення ролі та значення асоціативного поєднання мистецької інформації у процесі інструментально-виконав-ської підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів.  Історично-ретроспективний аналіз розвитку асоціативної психології як одного з найвпливові-ших напрямів психологічної науки XVI – XIX сто-ліття засвідчує, що вперше поняття «асоціація» було упроваджено в давньогрецькій філософії Аристотелем. Джон Локк розвинув асоціанізм, обґрунтувавши й розробивши поняття «асоціація ідей», спричинивши таким чином поштовх для подальшого розвитку багатьох ідей і концепцій у галузі психології. Зокрема, вже у ХХ столітті відо-мим психоаналітиком К.Юнгом було створено методику асоціативного експерименту, яким практикуючі психологи користуються до сьогод-нішнього дня [1]. Український педагогічний енциклопедичний словник визначає поняття «асоціація» як  «…зв’язок психічних явищ (відчуттів, уявлень, думок, почуттів, рухів за певними законами…), який виявляється в тому, що поява одного з них спричинює появу іншого або інших психічних явищ або процесів. Фізіологічним механізмом асо-ціації є тимчасові нервові зв’язки, які утворюють-ся в центральній нервовій системі під впливом об’єктивно діючих подразників» [3,36-37].  З метою розгляду інструментально-вико-навської підготовки студентів педагогічних уні-

верситетів на основі асоціативного поєднання мистецької інформації доцільно з’ясувати, що са-ме ми розуміємо під мистецькою інформацією. На нашу думку, мистецька інформація являє собою сукупність відомостей про існуючі види мистецт-ва, які можна отримати у процесі набуття як фор-мальної (в стінах навчального закладу), так і не-формальної (організованої самостійно) мистець-кої освіти під час безпосередньої взаємодії із од-ним або декількома видами мистецтва.  На думку І.Глазунової, інструментально-виконавська підготовка студентів вищих музично-педагогічних ВНЗ повинна базуватись «…на зако-номірностях розвитку системи мистецтв, логіці асоціативного мислення та психологічних меха-нізмах цілісного чуттєво-емоційного сприйнят-тя» [2, 44]. У контексті інструментально-вико-навської підготовки студентів факультетів мис-тецтв педагогічних університетів розвиток їх здатності до поєднання різноманітної мистецької інформації набуває пріоритетного значення. Адже ця здатність є основою творчої уяви зокрема і образно-асоціативного мислення як складової музичного мислення у цілому, без яких неможли-вим є ключовий процес інструментально-вико-навської підготовки майбутніх педагогів-музикантів – процес створення інтерпретації му-зичного твору. Саме процес інтерпретаційного опрацювання дозволяє інструменталісту-виконавцю створити під час оприлюднення його результатів якісно нову духовну цінність як підсумок створення об'єктивно нового бачення музичного твору. Ос-новний критерій, який відрізняє справжню твор-чу інтерпретацію від репродуктивного насліду-вання інтерпретації викладача – унікальність отриманого результату.  Результат процесу творчої інтерпретації му-зичного твору неможливо напряму спрогнозува-ти навіть після ретельного інтерпретаційного опрацювання кожної ноти. Адже інтерпретація твориться не тільки у тривалому процесі інстру-ментально-виконавської підготовки студентів, але й безпосередньо під час сценічного виконан-ня. І ніхто, крім самого виконавця, не може досяг-нути такого ж результату, навіть якщо в процесі інструментально-виконавської підготовки для інших музикантів будуть створені аналогічні пе-дагогічні умови й ситуації. Ба більше, виконавцеві-інструменталісту вельми важко декілька разів пос-піль досягнути одного й того ж інтерпретаційно-го результату. Це відбувається тому, що під час сценічного творення інтерпретації виконавець вкладає в му-зичний матеріал певні несподівані по відношенню до попередньо продуманого інтерпретаційного 

Лю ШУАЙ · Асоціативне поєднання мистецької інформації у процесі  інструментально-виконавської підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів 



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

концепту настрої, нюанси змінюваних прямо в момент виконання відчуттів, виражаючи в кінце-вому результаті ті чи інші аспекти миттєвих асоці-ативних реакцій своєї особистості. Саме це додає творчим продуктам процесу інструментально-виконавської підготовки додаткової творчої цін-ності.  Причини зазначеного вище знаходяться в пло-щині поєднання, комбінування, варіювання, а та-кож постійного оновлення мистецької інформації в процесі інструментально-виконавської підготовки. Пізнавальні й художньо-естетичні потреби, що ак-туалізуються під час інструментально-вико-навської підготовки студентів, перманентно спону-кають їх до креативної інтерпретаційної діяльності щодо створення художнього образу, вираження змісту музичного твору, передачі слухацькій ауди-торії творчого задуму композитора тощо.  Джерелом же для такої інтерпретаційної ді-яльності слугує активізація творчої уяви й фанта-зії, які базуються на відображенні у свідомості виконавця-інструменталіста мистецької інформа-ції про стиль і жанр музичного твору, засоби му-зичної виразності, біографічні відомості про ком-позитора та епоху, під час якої він творив тощо. У той же час, джерелом же для активізації творчої уяви й фантазії під час інтерпретаційної діяльнос-ті може слугувати також мистецька інформація, отримана у процесі взаємодії студента із суміжни-ми видами мистецтва: під час ознайомлення із творами літератури, живопису, скульптури й архі-тектури тієї ж доби, у яку було створено викону-ваний музичний твір.  Поєднання різних джерел мистецької інфор-мації є, на нашу думку, найважливішим механіз-мом музичної творчості, в основі якого, як прави-ло, знаходиться образно-асоціативне мислення – необхідний фактор створення художнього образу музичного твору.  З огляду на вищезазначене, важливим за-вданням професорсько-викладацького складу факультетів та інститутів мистецтв педагогічних університетів, відповідального за інструменталь-но-виконавську підготовку майбутніх педагогів-музикантів, є педагогічне спрямування пізнаваль-них мотивів і художньо-естетичних потреб студе-нтів не тільки в русло віднайдення й засвоєння мистецької інформації, але й педагогічне стиму-лювання поєднання цієї інформації шляхом пошу-ку особистісно-ціннісних асоціацій і створення власних образів у відповідності до змісту й ідеї 

музичного твору, його жанрово-стильових особ-ливостей тощо. У той же час, важливу роль у процесі інстру-ментально-виконавської підготовки відіграє усві-домлення пріоритетного значення індивідуаль-ного розуміння студентами способу музичного мислення композитора щодо творення музичної форми, вибору засобів музичної виразності та ін. Для цього доцільним є активний пошук і поєднан-ня під час інтерпретаційної діяльності як слухо-вих, так і словесних, зорових асоціацій. Причому креативність і оригінальність інтерпретаційного концепту, яскравість його творчого втілення під час донесення до слухача визначається, головним чином, наявним рівнем інтелекту студента.  Тому ще одним важливим завданням інстру-ментально-виконавської підготовки є постійне підвищення творчо-інтелектуального рівня сту-дентів, яке базується передусім на систематично-му підвищенні рівня знань та умінь у галузі музи-чного виконавства, розширенні мистецького сві-тогляду на основі застосування спеціальних мето-дик активізації образно-асоціативного мислення, розвитку асоціативних уявлень і творчої уяви.  Застосування означених методик, механізм яких будується переважно на асоціативних лан-цюжках поєднання елементів мистецької інфор-мації, здійснюється у відповідності до спрямова-ності процесу інструментально-виконавської під-готовки кожного студента на конкретний кінце-вий тактичний чи стратегічний результат, запла-нований викладачем. У той же час, застосування таких методик передбачає не тільки і не стільки створення оригінального інтерпретаційного кон-цепту й яскраве виконання музичного твору як синтезу його звукової й візуальної презентації. Залучення методик активізації образно-асоціативного мислення й розвитку асоціативних уявлень передбачає, насамперед, формування в майбутніх педагогів-музикантів інструментально-виконавської компетентності з опорою на набуття знань і умінь не тільки у галузі музичного вико-навства, але й музикознавства, педагогіки мисте-цтва, сучасних науково-методичних досягнень тощо, а також на цій базі – пошук образно-смислових асоціативних зв'язків і паралелей під час поєднання отриманої мистецької інформації. Саме такий підхід сприяє всебічному, творчо-інтелектуальному розвитку студентів, а також реалізації їх творчого потенціалу в процесі інстру-ментально-виконавської діяльності. 
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Лю Шуай. Ассоциативное соединение художественной информации в процессе инструмен-
тально-исполнительской подготовки студентов факультетов искусств педагогических универ-
ситетов 

В статье рассмотрены психологические механизмы, которые позволяют студентам эффективно 
раскрывать собственный творческий потенциал в процессе инструментально-исполнительской подго-
товки. Отмечена необходимость повышения роли творческо-интеллектуального развития личности 
студента в контексте объединения сферы инструментального исполнительства с психолого-
педагогической сферой формирования образно-ассоциативного мышления. Установлено, что развитие 
способности студентов факультетов искусств педагогических университетов к ассоциативному со-
единению художественной информации в процессе инструментально-исполнительской подготовки 
способствует формированию образно-ассоциативного мышления. Очерчена актуальность проблемы 
ассоциативного соединения художественной информации в процессе инструментально-
исполнительской подготовки в контексте переосмысления высшего художественного образования с 
позиций активизации процессов раскрытия художественно-творческого потенциала личности будуще-
го педагога-музыканта. Уточнены понятия «художественная информация», а также «способность к 
ассоциативному соединению художественной информации» как основа творческого воображения и об-
разно-ассоциативного мышления, без которых невозможна интерпретация музыкального произведе-
ния. Установлено, что объединение разных источников художественной информации есть важнейшим 
механизмом музыкального творчества, в основе которого находится образно-ассоциативное мышле-
ние. Указана важность педагогической направленности познавательных мотивов и художественно-
эстетических потребностей студентов в русло усвоения художественной информации, а также на 
необходимость педагогического стимулирования объединения этой информации путем поиска лично-
стно-ценностных ассоциаций в соответствии с идейным содержанием музыкального произведения. 
Доказано, что использование методик активизации образно-ассоциативного мышления и развития 
ассоциативных представлений способствует формированию у будущих педагогов-музыкантов инстру-
ментально-исполнительской компетентности, их интеллектуально-творческому росту, а также реа-
лизации творческого потенциала в процессе инструментально-исполнительской деятельности. 

Ключевые  слова :  инструментально-исполнительская подготовка, интеллектуально-творчес-
кое развитие, образно-ассоциативное мышление, студенты факультетов искусств педагогических уни-
верситетов, ассоциативное соединение художественной информации, творческая интерпретация, му-
зыкальное произведение. 

 
Liu Shuai. The associative combination of artistic information in the process of instrumental and 

performing training of students of art faculties of pedagogical universities 
The article discusses the psychological mechanisms that allow students to effectively reveal their own crea-

tive potential in the process of instrumental and performing training. The necessity of increasing the role of crea-
tive and intellectual development of the student’s personality in the context of combining the sphere of instrumen-
tal performance with the psychological and pedagogical sphere of the formation of figurative-associative thinking 
is noted. It has been established that the development of the ability of students of art faculties of pedagogical uni-
versities to associatively combine artistic information in the process of instrumental and performing training con-
tributes to the formation of figurative-associative thinking. The urgency of the problem of associative combina-
tion of artistic information in the process of instrumental and performing training in the context of rethinking 
higher art education from the perspective of enhancing the processes of uncovering the artistic and creative po-
tential of the personality of a future musician teacher is outlined. The concepts of “artistic information” as well as 
“the ability to associatively combine artistic information” are clarified as the basis of creative imagination and 
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figurative-associative thinking, without which the interpretation of a musical work is impossible. It has been es-
tablished that combining different sources of artistic information is the most important mechanism of musical 
creativity, which is based on figurative-associative thinking. The importance of the pedagogical orientation of 
cognitive motives and the artistic and aesthetic needs of students in the mainstream of the assimilation of artistic 
information, as well as the need for pedagogical stimulation of combining this information by searching for per-
sonal and value associations in accordance with the ideological content of a musical work, is indicated. It is 
proved that the use of techniques for enhancing figurative-associative thinking and the development of associa-
tive representations contributes to the formation of future instrumental musicians of instrumental and perform-
ing competence, their intellectual and creative growth, as well as the realization of creative potential in the proc-
ess of instrumental and performing activities. 

Key words: instrumental and performing training, intellectual and creative development, figurative-
associative thinking, students of art faculties of pedagogical universities, associative combination of artistic infor-
mation, creative interpretation, musical composition. 
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ІМІДЖ ТА РЕПУТАЦІЯ  
ЯК СКЛАДНИКИ БРЕНДУ ПЕДАГОГА  

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
У статті розглянуто імідж та репутацію як складники бренду педагога, що знаходяться у стані 

постійної взаємодії. Наголошено, що цілеспрямовано створена іміджева інформація є результатом ана-
лізу очікувань цільової аудиторії з наступною трансформацією іміджевого образу відповідно до них, 
тому означена інформація може бути відхилена цільовою аудиторією за умови недостовірності або 
невідповідності реальним характеристикам суб’єкта іміджування. Автором встановлено, що репута-
ційна інформація являє собою чітко сформовану позицію цільової аудиторії, яка ґрунтується на раніше 
отриманій інформації та досвіді взаємодії з носієм комунікації, тому ретельній перевірці зазвичай під-
лягає не стільки автентичність сприйнятої інформації, скільки ступінь відповідності цієї інформації 
ціннісним орієнтаціям та очікуванням аудиторії. 

Ключові  слова :  імідж, репутація, бренд, педагог, заклад вищої освіти. Актуалізація питань, пов’язаних з формуван-ням корпоративних і особистісних брендів пояс-нюється, передусім, глобалізацією соціально-економічних процесів. Суб’єкти господарювання опинилися в умовах знецінення традиційних пе-реваг, наслідком чого став активний пошук нових шляхів підвищення конкурентоздатності. За останнє десятиліття вищеозначені тенденції пов-ною мірою торкнулися і сфери освіти й культури, тому поняття «брендовості» закладів вищої осві-ти та їх працівників опиняються в центрі уваги дослідників психолого-педагогічного профілю, втративши виняткову приналежність до маркети-нгу, менеджменту і реклами. Вагомий внесок у процес дослідження теоре-тико-методологічних та практичних аспектів на-ціональної освітньої парадигми належить В. Бондарю, М. Євтуху, І. Зязюну, С. Калашніковій, А. Козир, В. Кременю, В. Луговому та ін. Вивченню бренду, його структури та особливостей форму-вання присвячено праці Д. Аакера, Т. Геда, Ж.-Н. Капферера. Імідж ставав об’єктом дослі-дження Є. Капітан, І. Максименко, О. Федоренко та ін., а репутація – Я. Босика, М. Іванова, N. Rozanova та ін. Разом з тим, аналіз праць з психології, педа-гогіки, менеджменту, маркетингу та ряду інших галузей науки показав, що особливості алгоритмі-чної взаємодії іміджу та репутації як складників бренду педагога закладу вищої освіти залишили-ся поза увагою науковців. Мета статті полягає у дослідженні та логічно-му обґрунтуванні алгоритмічної послідовності формування іміджу і репутації як складників бре-нду педагога закладу вищої освіти.  

Відповідно до сучасних поглядів багатьох представників психолого-педагогічної науки, пер-сональний бренд є ефективним засобом підви-щення конкурентоспроможності на ринку праці, і, як наслідок, вдалої самопрезентації та кар’єрного зростання. Так, О. Білоконь зазначає: «Людина, виступаючи одночасно споживачем і виробником (власних послуг) також потребує набуття персо-нального бренду, через який би розкривалася уні-кальність і неповторність… бренд необхідний лю-дині будь-якого віку, статі та професії, оскільки бажання донести до суспільства зміст власної ви-ключної ідентичності переслідує нас завжди» [3, 101]. Однією з найпоширеніших причин тривалого ігнорування «брендовості» у сфері вищої освіти було застаріле небажання науково-педагогічних працівників послуговуватися у своїй професійній діяльності інструментами самопрезентації, вва-жаючи їх прерогативою бізнесу, а, подекуди, на-віть ознакою некваліфікованості. Саме тому на сучасному етапі розвитку освітньої сфери науково-педагогічні працівники гостро відчули відсут-ність теоретико-методологічної бази, через що були змушені звернутися до екологічного (інтуїтивного) брендингу. Центральним елемен-том означеної концепції є кредо (вірування, пере-конання), хоча ряд дослідників розглядає в якості альтернативного «ядра» місію, котра містить кре-до та образ бренду одночасно. Інтуїтивний брен-динг передбачає максимальну наближеність кре-до (місії) бренда до ціннісних орієнтирів цільової аудиторії, намагаючись задовольняти її потреби і очікування [1, 192]. 
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Втім, вбачаємо за доцільне окреслити основні недоліки означеної концепції, а саме: 
– орієнтованість переважно на мікроколек-тиви, тоді у сфері вищої освіти цільова ау-диторія не обмежується невеликою кількі-стю осіб; 
– відмова від сегментації цільової аудиторії на користь інтуїтивного розуміння її цін-ностей і ефективних засобів комунікації з нею. Стосовно останньої тези, слід зауважити, що фахова діяльність науково-педагогічних фахівців закладів вищої освіти передбачає комунікатив-ний вплив на абітурієнтів, студентів, колег та ке-рівництво в якості науковця, викладача й методи-ста, тому ефективна самопрезентація в усіх вище-означених напрямах неможлива без урахування особливостей кожного сегменту цільової аудито-рії. Саме тому звернення педагогів до концепції інтуїтивного брендингу доцільно розглядати як вимушене рішення, від якого доцільно відмови-тись одразу після появи чітких алгоритмів побу-дови ефективного персонального бренду науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Існує два основних підходи до визначення бренду: 
– через індивідуальні атрибути, які виділя-ють особистість або організації з-поміж конкурентів (назва, логотип, візуальні ефекти тощо); 
– через образ, який формується в очах клієн-тів/партнерів/громадськості іміджем та репутацією особистості чи організації [6, 104]. Саме імідж та репутація грають провідну роль у створенні «додаткової вартості» особисто-сті, набуття якої дає змогу фахівцеві досягати що-найменше однієї з трьох цілей: 
– отримання моральної та/або матеріальної винагороди за виконання завдання, яка перевищує його реальну цінність; 
– збереження об’єктивної вартості викона-ного завдання (в моральному, матеріаль-ному, кар’єрному та інших аспектах) в умо-вах підвищеної конкуренції; 
– компенсація недооціненості одного з еле-ментів фахової діяльності особистості вда-лою реалізацією альтернативного елемен-ту. Позицію про триєдиність структури «бренд – імідж – репутація» знаходимо і у працях О. Трача та О. Карого. На їх думку, всі означені поняття «мають вихідну точку – інформацію про об’єкт» [10, 184] Імідж є універсальною категорією, яка пов-ною мірою стосується як території (імідж міста/регіону/країни), бізнесу (імідж торговельної мар-ки) чи сфери діяльності (імідж професії), так і 

конкретної особи (персональний імідж). Є. Капітан та О. Федоренко трактують це поняття як візуальне враження певної особи або групи осіб про об’єкт іміджування. При цьому дослідни-ки наголошують, що імідж виступає антагоністом раціональної оцінки діяльності особистості, оскільки не передбачає обов’язковість безпосере-дньої комунікації з суб’єктом [11, 82]. І. Максименко зазначає, що в основі іміджу лежать очікування цільової аудиторії щодо відпо-відності-невідповідності іміджевого образу об’єк-тивній дійсності. Так, за умови повного справ-дження очікувань в момент реальної чи віртуаль-ної комунікації об’єкта іміджування з цільовою аудиторією у останньої виникає задоволеність, яка згодом може перерости в лояльність. При цьо-му автор називає імідж «фантомом» і акцентує увагу на його штучності, покликаній виконувати основну функцію – в найкоротші строки макси-мально наблизити якості особистості до соціаль-но-економічних запитів цільової аудиторії [9, 92]. Штучний характер іміджу, на думку М. Іванова, корелює з його провідною функцією – індивідуалізацією носія іміджу та його вигідне дистанціювання від найближчих конкурентів. Зокрема, з метою здійснення емоційного впливу на цільову аудиторію зазвичай відбувається пре-зентація властивостей і якостей, які перебувають поза межами об’єктивних характеристик особис-тості [5, 20] Міркування про потенційну несправжність іміджу знаходимо і у О. Білоконя. Дослідник окре-слює два шляхи вибору цільової аудиторії: пер-ший з них передбачає попередній відбір комер-ційно вигідних суб’єктів впливу, аналіз їх ціннос-тей та очікувань з наступною акомодацією до ви-явлених «орієнтирів». Натомість, другий шлях відрізняється діаметрально протилежним поряд-ком дій, коли спочатку формується імідж особис-тості, наділений унікальними рисами, а потім під нього відшукується зацікавлена цільова аудито-рія [3, 102]. Слід зазначити, що обидва вищеозначені шля-хи побудови іміджу особистості мають не тільки незаперечні переваги, але і суттєві недоліки, до яких у першому випадку відноситься максимальна невідповідність створеного іміджу реальним особ-ливостям особистості, а у другому випадку – авто-номна цінність сформованого іміджу, яка не врахо-вує соціально-економічні й конкурентні умови середовища. Тому при формуванні іміджу педагога його автентичність має органічно поєднуватися з комерційною виправданістю. На відміну від іміджу, під репутацією психо-лого-педагогічна наука розуміє остаточно сфор-мовану позицію щодо людини, яка ґрунтується на 
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раніше отриманій інформації та досвіді комуніка-тивної взаємодії з носієм комунікації [11, 83]. М. Іванов також вказує на винятковій ролі комуні-кації для репутації: її ефективне формування ви-дається неможливим без регулярного донесення до осіб, що приймають рішення, інформації щодо нових професійних досягнень, розширення соціа-льно-ділового кола спілкування тощо [5, 19]. Логі-чне доповнення цієї думки знаходимо у О. Білоконя, який наголошує на необхідності пос-тійно розробляти нові проекти й генерувати кре-ативні пропозиції щодо удосконалення фахової діяльності, цим самим створюючи «інфоприводи» для самопрезентації як важливої комунікативної стратегії [3, 103]. Аналізуючи особливості іміджевої та репута-ційної комунікації особистості, М. Іванов просте-жує між ними суттєву відмінність. Якщо наслід-ком цілеспрямованого донесення іміджевої ін-формації виступає лише припущення цільової аудиторії стосовно фахівця, то репутація являє собою соціальну оцінку, сформовану виключно в результаті безпосередньої взаємодії з ним, тому вона практично позбавлена маніпулятивного впливу з боку фахівця [5, 18]. О. Коган також розглядає імідж і репутацію як явища, які принципово різняться за комуніка-тивними засобами реалізації. Імідж як стереотип-ний образ особистості формується масовими ко-мунікаціями і розміщується у просторі масової свідомості. У свою чергу, репутація несе інформа-цію, відбиту в професійній свідомості представни-ків цільової аудиторії з метою окреслення перспе-ктив подальшої співпраці з представленим фахів-цем [7, 77]. Дійсно, репутаційна інформація є більш конкретизованою стосовно цільової ауди-торії, оскільки позбавлена ефекту миттєвості й обов’язково передбачає суб’єктивний аналіз про-тягом тривалого часу. Питання алгоритмічної послідовності іміджу та репутації у складі концепту «персональний бренд фахівця» неодноразово ставало об’єктом спеціальних досліджень науковців. Так, за дослі-дженням Ю. Запесоцького, спочатку в свідомості реципієнта бренд-комунікації (представника ці-льової аудиторії) виникає узагальнений образ об’єкта чи суб’єкта. Якщо цей образ цілеспрямова-но сформований іншим суб’єктом і має хоча б не-великі риси невідповідності характеристикам «оригіналу» – мова йде про імідж. Саме таким об-раз-імідж і стає провідним елементом побудови персонального бренду [4, 34-36]. Н. Розанова до-дає, що для ефективного формування персональ-ного бренду обов’язково необхідна поступова тра-нсформація іміджу в репутацію, позаяк бренд осо-бистості являє собою «ціннісний зріз репута-ції» [13, 544]. 

У науковій спільноті навіть зустрічаються позиції щодо необхідності розгляду іміджу ви-ключно як складника репутації. Наприклад, К. Колобова у структурі лояльності цільової ауди-торії виділяє репутацію, пов’язану постійною вза-ємодією з обізнаністю та очікуваннями реципієн-тів стосовно бренду, тоді як до структури лояль-ності відносить імідж і довіру [8, 224]. Такий під-хід ще раз підкреслює штучність іміджевих елеме-нтів бренду і необхідність їх постійного співстав-лення з реальними характеристиками об’єкту іміджування, тому що втрата довіри цільової ау-диторії миттєво нівелює всі спроби іміджевого впливу і створює передумови для втрати пози-тивної репутації. Слід зазначити, що вплив постмодерністич-них тенденцій позначився і на питаннях невідпо-відності іміджу автентичним характеристикам суб’єкта. Зокрема, в аспекті підміни реальних ха-рактеристик штучно створеними змістовими конструктами вводиться поняття «симулякр», семантично близьке до поняття «копія копії». Фу-нкціонування симулякра передбачає чотири алго-ритмічних етапи: сприймання реального образу, який повністю відповідає дійсності → легке спо-творення дійсності → маскування наявності дійс-ності → повне дистанціювання симулякра від дій-сності та його існування як окремої одиниці  [9, 58-59]. Таким чином, простежується спроба обґрунтування права штучно створеного імідже-вого образу на самостійне існування не як «спотвореної» копії оригіналу, а як альтернатив-ного образу особистості. Ця практика починає активно використовуватися під час віртуальної комунікації, коли особистість дозволяє собі пере-тинати межі персонального бренду й робити спроби альтернативного позиціонування. На на-шу думку, ефективність таких ініціатив слід обо-в’язково оцінювати з позицій синхронізованості з цінностями персонального бренду й очікування-ми цільової аудиторії стосовно нього, інакше буде порушено як змісто-, так і формотворчі підвалини ідентичності бренду. А. Щеглатов, обґрунтовуючи алгоритм «створення іміджу фахівця – набуття фахівцем репутації – формування його персонального брен-ду», також робить акцент на відповідності-невідповідності презентованої інформації про особистість очікуванням цільової аудиторії щодо неї, але з невеликим уточненням: на його думку, співставлення запитів реципієнтів бренд-комунікації з характеристиками персонального бренду в повній мірі стосується і іміджевої, і репу-таційної інформації [12, 121]. Логічне продовжен-ня означеної позиції простежується у працях Н. Балук, Л. Бук, О. Вовчанської та С. Скибінського, 
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які результатом взаємодії іміджу (заявленого об-разу особистості) та репутації (сформованого об-разу особистості) вважають бренд особистості як квінтесенцію іміджу й репутації [2, 113]. Узагальнюючи всю вищевикладену інформа-цію, можемо зробити висновки та окреслити пер-спективи подальших досліджень. 1. Фахова діяльність викладача закладу вищої освіти передбачає постійний комунікативний вплив на абітурієнтів, студентів, колег та керівни-цтво закладу вищої освіти в якості науковця, ви-кладача, методиста і практика, тому ефективна самопрезентація в усіх вищеозначених напрямах передбачає обов’язкове врахування особливостей всіх сегментів цільової аудиторії й цілеспрямова-ний вплив на власний імідж та репутацію. 2. Імідж та репутація як складники бренду педагога закладу вищої освіти знаходяться у стані постійної взаємодії. Іміджева інформація сприй-мається через призму особистісного ставлення цільової аудиторії, де суттєвий вплив чинить ре-путація суб’єкта іміджування. 

3. Співставлення запитів реципієнтів бренд-комунікації з характеристиками особистості педа-гога закладу вищої освіти відбувається щодо імі-джевої та репутаційної інформації. Цілеспрямова-но створена іміджева інформація є результатом аналізу очікувань цільової аудиторії з наступною трансформацією іміджевого образу відповідно до них. Означена інформація може бути відхилена цільовою аудиторією за умови недостовірності або невідповідності реальним характеристикам суб’єкта іміджування. У свою чергу, репутаційна інформація являє собою чітко сформовану пози-цію цільової аудиторії, яка ґрунтується на раніше отриманій інформації та досвіді взаємодії з носієм комунікації. Ретельній перевірці зазвичай підля-гає не стільки автентичність сприйнятої репута-ційної інформації, скільки ступінь її відповідності ціннісним орієнтаціям та очікуванням аудиторії. 4. Перспективним напрямом подальшого дос-лідження означеної теми є визначення особливо-стей корекції репутаційних недоліків педагога закладу вищої освіти засобами іміджування. 
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Иван Юнык. Имидж и репутация как составляющие бренда педагога 
В статье рассмотрены имидж и репутация как составляющие бренда педагога, которые находят-

ся в состоянии постоянного взаимодействия. Отмечено, что целенаправленно созданная имиджевая 
информация является результатом анализа ожиданий целевой аудитории с последующей трансфор-
мацией имиджевого образа в соответствии с ними, потому данная информация может быть отклоне-
на целевой аудиторией при недостоверности или несоответствии реальным характеристикам субъек-
та имиджирования. Автором установлено, что репутационная информация представляет собой чет-
ко сформированную позицию целевой аудитории, которая основывается на ранее полученной информа-
ции и опыте взаимодействия с носителем коммуникации, поэтому тщательной проверке обычно под-
лежит не столько подлинность воспринятой информации, сколько степень соответствия этой ин-
формации ценностным ориентациям и ожиданиям аудитории. 

Ключевые  слова :  имидж, репутация, бренд, педагог, учреждение высшего образования. 
 
Ivan Yunyk. Image and reputation as a component of university professor’s brand 
The purpose of this article is to logically justify the algorithmic of forming image and reputation as a compo-

nent of professor's pedagogical brand. The author focuses attention on professor’s professional activity on the 
higher education institution, which provides constant communicative influence on the entrants, students, col-
leagues and management of the higher education institution as a scientist, teacher, methodologist and practitio-
ner. All segments of the target audience and a purposeful impact on one's own image and reputation. The article 
looks at image and reputation as components of a professor's brand in constant interaction. It is emphasized that 
purposefully created image information is the result of analysis of the expectations of target audience with the 
subsequent transformation of the image according to them, so the specified information may be rejected by the 
target audience if the real characteristics of the image subject are unreliable or inconsistent. The expediency of 
introducing the term "simulacrum" as an attempt to substantiate the right of an artificially created image for 
independent existence as an alternative image of a person is analyzed there. It is proved that the effectiveness of 
such initiatives should be judged from the point of view of synchronization with the values of the personal brand 
and the expectations of the target audience towards it, otherwise the content and formative basis of brand iden-
tity will be disturbed. The author has established that reputational information is a clearly formed position of the 
target audience, which is based on previously obtained information and experience of communicative interaction 
with the carrier of communication, so careful verification is usually subject not so much the authenticity of the 
perceived information as the degree of relevance of the information. According to the results of this article, per-
spective directions of further research of this topic include determination of peculiarities of correction of reputa-
tion defects of the teacher of higher education institution by means of image. 

Key  words :  image, reputation, brand, professor, institution of higher education. 
  

Іван ЮНИК  Імідж та репутація як складники бренду педагога закладу вищої освіти 



Формат 60×84 ⅛. Ум. друк. арк. 36,5. Тираж 150 пр.   Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 21010–10810 ПР від 25.09.2014 р.  Адреса редакції  та  видавця:  Видавництво МНУ імені В О. Сухомлинського 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24 тел. (0512) 37–88–38, т/ф 37–88–15 
e-mail: visnyk.editor@mdu.edu.ua 

 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру  суб’єктів видавничої справи ДК № 3375 від 27.01.2009 р. 

Наукове  видання  

НАУКОВИЙ ВІСНИК 
МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

№ 1 (68), лютий 2020 

Відповідальність за цитування та зміст статей несуть автори 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1190.551 841.890]
>> setpagedevice


