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УДК 373.3:172.15(09)

Мусієнко В. С.*

АКТУАЛІТЕТИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті розкрито роль музейної педагогіки в освітньому процесі закладу дошкільної
освіти. Подано значення поняття «музейна педагогіка». Визначено основні принципи
і завдання музейної педагогіки як інноваційної технології. Розкрито мету використання
музейної педагогіки в дошкіллі. Розглянуто музейну педагогіку як важливий чинник
пізнавального, естетичного, розумового і творчого розвитку дітей, одну з форм соціалізації
дитини, що відбувається шляхом залучення її до історичної і культурної спадщини
суспільства. Зазначено, що музейне середовище закладу дошкільної освіти як засіб пізнання
світу містить великий потенціал для особистісного розвитку дошкільників, воно розширює
«середовище існування» дитини, є місцем інтелектуального розвитку та відпочинку.
Використання засобів музейної педагогіки дає змогу пробудити в дітей відчуття
приналежності до свого роду, до рідної землі, прагнення долучатися до культури українського
народу, його історії, традицій, збагатити враженнями від нових, незнайомих предметів, які
вони ніколи не бачили й не могли бачити в доступній їм діяльності, сприяє формуванню
творчої особистості. Висвітлено специфіку мінімузеїв, що функціюють у дитячому садку,
їхні завдання й змістове наповнення, а також представлено технологію створення мінімузеїв
силами дітей, батьків вихованців і педагогічного колективу закладу дошкільної освіти.
На основі аналізу джерельної бази окреслено основні форми роботи з дітьми в мінімузеях:
словесні – інтегровані заняття, бесіди, дискусії, читання художніх творів, бесіди
з використання українського фольклору, вивчення віршів, пісень тощо; наочні – демонстрація
експонатів, старих фотографій, перегляд відеозаписів тощо; практичні – театральна
діяльність, екскурсії, які проводить вихователь чи самі діти, досліди, художньо-предметна
діяльність, віртуальні екскурсії, самостійна пізнавальна діяльність тощо; емоційні –
створення «ситуації успіху», розігрування монологів та діалогів під час ігор-емпатій.
Виокремлено педагогічні умови розвитку творчих здібностей дошкільників засобами музейної
педагогіки.
Ключові слова: музейна педагогіка, музей, мінімузей, діти дошкільного віку, заклад
дошкільної освіти, виховний вплив, створення мінімузею, форми роботи.
Сучасне суспільство вимагає самостійних, ініціативних, відповідальних громадян,
здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих й економічних
завдань. Це потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь
самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті
суспільства. Саме такі пріоритети лежать в основі реформування сучасного освітнього
закладу, зокрема закладу дошкільної освіти, головне завдання якого – підготувати
компетентну особистість, здатну ухвалювати правильні рішення в нестандартних
ситуаціях.
Одним із головних завдань дошкільної освіти є реалізація особистісно орієнтованої
моделі, залучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу,
формування в дошкільників цілісної картини світу.
Державні документи, зокрема Закони України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту» одним із головних завдань виховання дітей визначають виховання в особистості
любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій
та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей країни, її державного
і соціального устрою, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної
мови, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища
Батьківщини [5; 6].
*
© Мусієнко В. С.
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Загальновідомо, що всі базові характеристики особистості закладаються
в ранньому та дошкільному віці, тому в сучасному освітньому просторі значна увага
приділяється створенню відповідного розвивального середовища, пошуку нових форм
і методів організації виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Вагома роль у цьому
процесі належить музейній педагогіці з її величезним арсеналом способів організації
педагогічної взаємодії.
Використання засобів музейної педагогіки в закладі дошкільної освіти дає змогу
пробудити в дітей відчуття приналежності до свого роду, до рідної землі, прагнення
долучатися до культури українського народу його історії, традицій, збагатити
враженнями від нових, незнайомих предметів, сприяє формуванню творчої особистості.
Останнім часом підвищилась увага до проблеми використання музейної
педагогіки в освітньому процесі закладів освіти, про що свідчать педагогічні
та психологічні дослідження Й. Бенеш, Г. Бєлєнької, О. Дудар, С. Кучер, М. Коваль,
Н. Малюшової, О. Черненко, Д. Твердської, О. Товкач, О. Медведєва, М. Юхневича.
Отже, музейна педагогіка має важливе значення в системі освітньої діяльності
та сприяє формуванню загальної компетентності дошкільників та розвитку їхньої
особистості, активному пізнанню навколишнього світу.
Мета статті – висвітлити роль і місце музейної педагогіки в освітньому процесі
сучасного закладу дошкільної освіти.
Музейна педагогіка – галузь діяльності, що передає культурний досвід на основі
міждисциплінарного та полі художнього підходу через педагогічний процес в умовах
музейного середовища.
Термін «музейна педагогіка» в науковий обіг вперше увів 1934 року К. Фрізен
(Німеччина). Розроблення цього напряму пов’язане з іменами А. Ліхтварка, А. Рейхвена,
Р. Фройденталя [1].
Засоби музейної педагогіки впродовж століть широко використовувалися
в практиці навчальних закладів України та зарубіжжя, відтак постає необхідність
вивчення методики їх упровадження.
Основні аспекти Монтессорі-системи – індивідуалізація виховання, «надання
дитині повної свободи самовираження та дій», методика презентації матеріалу та вправ,
організація роботи методом спостережень [13, с. 115] – можуть стати предметом
вивчення педагогів, що організовують самостійну пізнавальну діяльність дітей
у музейному середовищі закладу.
У науково-педагогічній літературі виділяють типи засобів музейної педагогіки:
предметно-наочні, аудіовізуальні та джерелознавчі, які варто застосовувати в практиці
закладів освіти. Необхідність їх використання обґрунтовано в працях Л. Гайди,
Л. Данилової, І. Жука, Т. Захарченко, І. Мороза, С. Стрижак. У працях Л. Виготського,
Д. Давидова,
Л. Занкова
проаналізовано
головні
педагогічні
принципи,
що використовуються в діяльності музеїв закладів освіти.
Психолог М. Коваль зауважує, що знання, отримані в музеї, – це не просто
розширення світогляду, а засвоєння понять, явищ, вплив на формування переконань.
Особливість музейного сприйняття полягає в тому, що засвоєння понять поєднується
з процесом розвитку зворотних зв’язків між музейним предметом і відвідувачем:
чим глибше й повніше пізнається музейний предмет (отже, і подія, яка за ним стоїть),
тим більше виникає зацікавленість у його глибокому пізнанні [9].
Останнім часом у вітчизняних закладах дошкільної освіти поширюється практика
створення музеїв. Українські періодичні видання виявляють інтерес до висвітлення
різноманітного методичного матеріалу на допомогу педагогічним працівникам дитячих
садків і батькам вихованців з питань створення музеїв та ознайомлення дітей
з навколишнім світом у музейному середовищі.
Теоретичні аспекти діяльності музеїв при закладах освіти стали предметом
дослідження таких українських учених та педагогів-практиків: К. Крутій, О. Кононенко,
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В. Любарова, Т. Шевченко та ін.
Т. Шевченко [14, с. 17] підкреслює важливість міні-музею як складової частини
розвивального середовища, розкриває зміст освітніх завдань та особливостей
організації, а К. Крутій [11, с. 4] – інноваційності та інтерактивності освітньої роботи
з дітьми в музеях різного спрямування.
В. Любарова [12, с. 3] вказує на роль музейної педагогіки при організації мінімузею
художньо-естетичного напряму. Розмаїття засобів музейної педагогіки та тематичний
план занять з дітьми дошкільного віку рекомендує Л. Фактор [2, с. 18].
В. Харматова наголошує на важливості колекціонування, як доцільно організувати
пізнавально-дослідницьку діяльність для створення колекції, особливості роботи
з експонатами та їхній вплив на всебічний розвиток дітей [3, с. 9].
Л. Бойко, О. Гузь [2, с. 18] дають пояснення щодо змісту облаштування мінімузеїв
різного спрямування, а С. Іванчук пропонує перелік експонатів для музею, які можуть
виготовити діти дошкільного віку [7, с. 22].
А. Керезь підкреслює необхідність включення мінімузеїв у єдиний музейний
простір закладу через організацію творчих проєктів [8, с. 4].
Таким чином, розробки кожного з педагогів складають систему поглядів
на організацію музеїв в закладі дошкільної освіти, на основі якої кожний зацікавлений
цим питанням може визначити свій напрям роботи та збільшити потенціал освітньої
діяльності.
Більшість відомих науковців (3. Вереснева, Н. Гавриш, Г. Григоренко, А. Данилюк,
Н. Крилова, К. Крутій, С. Ладивір, Л. Лохвицька, Ю. Манилюк, Т. Піроженко, А. Соріна
та ін.) визначають освітнє середовище як сукупність різноманітних (психологопедагогічних, організаційних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, дидактикометодичних тощо) умов, комплексного застосування людських та всіх інших ресурсів
для реалізації освітніх цілей і завдань.
Предметно-розвивальне середовище об’єднує такі поняття: середовище, гра,
простір, творчість і пов’язана з навколишніми соціально-побутовими, суспільними,
матеріальними і духовними умовами існування дитини. Предметне середовище
спонукає до гри, формує уяву, є ніби матеріальним середовищем думки дитини,
умовою забезпечення ефективного розвитку дитини.
Музейне середовище закладу дошкільної освіти як засіб пізнання світу, містить
великий потенціал для розвитку творчих здібностей дошкільників, воно розширює
«середовище існування» дитини, є місцем інтелектуального розвитку та відпочинку, дає
змогу пробудити в дітях відчуття приналежності до свого роду, до рідної землі,
прагнення долучатися до культури українського народу, його історії, традицій.
Методично правильна організація музею в закладі дошкільної освіти забезпечує
успіх освітньої діяльності дошкільників в музейному просторі.
Основною метою музейної педагогіки є залучення до музеїв вихованців, творчий
розвиток особистості. Музейна педагогіка є інноваційною технологією у сфері
особистісного виховання дітей і створює умови занурення особистості в спеціально
організовану предметно-просторове середовище.
Головними принципами музейної педагогіки є органічний зв’язок культури
і освіти; інтеграція музею та закладу дошкільної освіти; урахування вікових
та індивідуальних особливостей дітей, їхніх інтересів, побажань; гуманістична
спрямованість; педагогічна доцільність.
Основне завдання кожного музею – навчити дитину самостійно розглядати явища
цілісно та в динаміці; навчити шукати подібність, аналогію для нових досліджуваних
явищ; навчити дошкільників використовувати всі доступні навички й уміння в процесі
пізнання.
Звичайно, в умовах дитячого садка неможливо створити експозиції,
що відповідають вимогам музейної справи, тому й називаються ці експозиції
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«мінімузеями». Частина слова «міні» відображає вік дітей, для яких вони призначені,
розміри експозиції і чітко визначену тематику такого музею.
Теоретичний аналіз джерельної бази дає можливість виокремити відмінності між
класичним музеєм та мінімузеєм у закладі дошкільної освіти :
 класичний музей: зберігаються оригінали, реліквії, раритети; створено
талановитими майстрами: художниками, письменниками, ученими; «працюють» зорові
відчуття; колекції; персональні виставки майстрів; музейний педагог (екскурсовод);
велика площа;
 мінімузей у закладі дошкільної освіти: зберігаються оригінали, копії,
репродукції; придбано, створено педагогами, батьками, дітьми; «працюють» зорові,
тактильні, нюхові відчуття; колекції; виставки робіт педагогів, батьків, дітей;
екскурсоводи: вихователь, діти старших груп; мала площа.
Призначення створюваних мінімузеїв – залучити дітей у діяльність і спілкування,
впливати на їхню емоційну сферу. У дітей, які займаються в музейно-освітньому
просторі, певним чином модифікується розумова діяльність, вони більш вільно
оперують образами.
Мінімузеї в закладі освіти мають свої переваги:
 доступність та орієнтованість на вікові потреби вихованців, адже тематика
експозиції класичного музею може бути надміру складною для дошкільників;
 музей при освітньому закладі простіше пристосувати до програм і потреб
закладу;
 дитина може спробувати себе в різних ролях: допомога у формуванні виставки,
виготовлення експонатів, проведення мініекскурсії, робота з експозицією – дієві форми
стимулювання творчого потенціалу вихованців;
 нестандартний простір розширює можливості використання нестандартних
форм і методів роботи, які позитивно впливають не лише на засвоєння матеріалу
чи ставлення вихованців до садочка; дитина по-іншому сприймає світ, елементи
мистецтва, народної культури, побуту чи історичні факти;
 відкриття такого осередку неможливе без допомоги та активної участі батьків,
спільна робота з якими дає змогу колективу вихователів налагодити стосунки
та ефектніше демонструвати результати освітнього процесу.
Мінімузеї в закладі дошкільної освіти – це особливий розвивальний простір,
що має на меті долучити дитину до світу мистецтва, розширити її культурний
і національний світогляд, сформувати життєво необхідні компетентності.
Організація та облаштування мінімузею в закладі освіти передбачає врахування
основних принципів, дотримання яких визначає комплексний, компетентнісний підхід
до цієї творчої роботи:
 принцип інтеграції – мінімузей повинен враховувати зміст освітньої програми,
за якою працює заклад дошкільної освіти, та допомагати в реалізації її цілей і завдань
окремих освітніх галузей;
 принцип діяльності та інтерактивності – мінімузей повинен надавати
вихованцям можливість реалізувати себе в різних видах дитячої діяльності
(використовувати експонати в сюжетно-рольових іграх, створювати вироби і включати
їх в загальну експозицію тощо);
 принцип природовідповідності – мінімузей повинен бути створений
з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей різного віку й передбачати умови
для розкриття творчого потенціалу кожної дитини;
 принцип науковості – представлені експонати повинні достовірно відображати
тематику мінімузею, пояснювати різні процеси і явища в межах обраної теми науковою
і в той же час доступною для дитини мовою;
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 принцип гуманізації та партнерства – мінімузей повинен пропонувати умови
для всебічного розвитку дитини, заохочення його ініціативності, творчої діяльності
в межах суб’єкт-суб’єктних відносин у системі «дорослий – дитина», «дитина – дитина»;
 принцип культуровідповідності – мінімузей повинен бути орієнтований
на залучення дітей до світової культури, загальнолюдських цінностей через засвоєння
цінностей і норм національної культури в ході безпосередньо освітньої діяльності
в музейному просторі;
 принцип динамічності та варіативності – експозиції мінімузею повинні
постійно доповнюватися і оновлюватися з урахуванням вікових особливостей дітей
групи;
 принцип різноманітності – наповнення мінімузею експонатами, різними
за формою, змістом, розмірами, що відображають історичну, природну та культурну
різноманітність навколишнього світу;
 принцип регіонального компонента – мінімузей повинен передбачати
організацію роботи з дітьми по ознайомленню їх з культурною спадщиною регіону,
а також культурою інших народів, що сприяє розвитку толерантності та формування
почуття патріотизму.
В умовах систематичної роботи й методично правильної організації педагогічного
процесу доцільно починати навчання музейному сприйняттю з раннього віку. Коли діти
починають цікавитися предметним світом, у них найбільш яскраво виражена потреба
до наочності. Ознайомлення зі світом, його пізнання здійснюється шляхом накопичення
чуттєвих вражень від сприйняття навколишніх предметів.
З віком зміст роботи з дітьми ускладнюється. Музей збагачує дітей емоційними
враженнями від зовсім нових, невідомих предметів. Це розширює їхній світогляд,
поглиблює уявлення про навколишній світ. Мінімузеї в закладі дошкільної освіти дають
дитині можливість експериментувати, синтезувати здобуті знання, розвивати творчі
здібності та комунікативні навички.
Основними формами роботи з дітьми в мінімузеях є словесні – інтегровані заняття,
бесіди, дискусії, читання художніх творів, бесіди з використання українського
фольклору, вивчення віршів, пісень тощо; наочні – демонстрація експонатів, старих
фотографій, перегляд відеозаписів тощо; практичні – театральна діяльність, екскурсії,
які проводить вихователь чи самі діти, досліди, художньо-предметна діяльність,
віртуальні екскурсії, самостійна пізнавальна діяльність тощо; емоційні – створення
«ситуації успіху», розігрування монологів та діалогів під час ігор-емпатій.
Шлях до створення системи музейної освіти – це поєднання екскурсійної
та експозиційної роботи і різних освітніх занять, на яких використовуються різноманітні
групи методів роботи.
Ознайомлення дітей з експонатами музею відбувається шляхом створення
ситуацій, що сприяють розвитку логічного мислення, учать міркувати, аналізувати
та синтезувати, виховують інтерес до світу музею, а саме:
 практичне маніпулювання з предметами (експонатами);
 словесні методи та прийоми (музейний діалог, де роль педагога – посередник,
який допомагає відвідувачеві сприймати експозицію, розповідь вихователя, бесіди,
бесіди-п’ятихвилинки про один з експонатів, описи з натури та за ілюстраціями,
складання розповідей за схемами-моделями, за допомогою коректурних таблиць або
відтворити матеріал, використовуючи асоціативні карти, читання, вивчення напам’ять
творів художньої літератури тощо);
 методи та прийоми (розглядання та обстеження експонатів, перегляд альбомів
та ілюстрацій, екскурсії, екскурсії-огляди, перегляд діафільмів та документальних
фільмів тощо);
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 практичні методи та прийоми (вправи з експонатами, створення «копій»,
елементарні досліди, дидактичні ігри, ігри-емпатії, розігрування монологів та діалогів
під час гри-емпатії, театральна діяльність, творчі завдання тощо).
Залучення дітей до створення мінімузею відбувається якраз у тому віці, коли
найбільший вплив на дитину справляє сім’я. Для скоординованої роботи дитячого
садка і батьків педагогам необхідно забезпечити належний рівень просвітницької
роботи з батьками, створити умови для позитивної взаємодії вихователів, батьків і дітей,
знайти шляхи переконання їх в ефективності спільної діяльності для формування
особистості дошкільника.
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що використання елементів музейної педагогіки
дозволяє підвищити інтерес вихованців до навчання; урізноманітнити форми і методи
освітньої діяльності; посилити інтеграційні зв’язки в загальному музейному просторі;
використовувати нестандартні види занять; підвищувати загальний рівень розвитку
дітей та впливати на формування їхнього свідомого ставлення до надбань суспільства.
Система освітньої роботи з дошкільниками в музейному середовищі забезпечує
формування соціально-моральних якостей вихованців, розвиток індивідуальних рис
характеру, духовність, національну свідомість, стимулює їх до творчої активності.
Порушене в статті питання є багатоаспектним і потребує більш детального
дослідження, яке може бути здійснене в подальших наукових розробках.
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Musienko V. S.
ACTUALITIES OF MUSEUM PEDAGOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
OF A MODERN PRESCHOOL INSTITUTION

The article reveals the role of Museum pedagogy in the educational process of preschool education
institutions. In this article is given the meaning of the concept «museum pedagogy». The main
principles and tasks of museum pedagogy as an innovative technology are defined. This article reveals
the purpose of using museum pedagogy in preschool. Museum pedagogy is considered as an important
factor in the cognitive, aesthetic, mental and creative development of children, one of the forms
of socialization of the child, which occurs by attracting it to the historical and cultural heritage

15



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


of society. It is pointed out that the museum environment of a preschool education institution,
as a means of learning the world, contains a huge potential for personal development of preschoolers,
it expands the «habitat» of the child, is a place of its intellectual development and recreation. Using the
means of museum pedagogy makes it possible to awaken in children a sense of belonging to their family,
to their native land, the desire to join the culture of the Ukrainian people, its history, traditions, enrich
impressions of new, unfamiliar objects that they have never seen and could not see in the activities
available to them, contributes to the formation of a creative personality. This article highlights the
specifics of mini-museums which are operating in the kindergarten, their tasks and content, as well
as the technology of creating mini-museums by children, parents of children and the pedagogical staff
of the preschool education institution. Based on the analysis of the source database, the main forms
of working with children in mini-museums are outlined: verbal-integrated classes, conversations,
discussions, reading works of art, conversations with the use of Ukrainian folklore, studying poems,
songs, etc.; visual-demonstration of exhibits, old photos, viewing videos, etc.; practical - theatrical
activities, excursions that are conducted by the teacher or the children themselves, experiments, artistic
and subject activities, virtual excursions, independent cognitive activities etc.; emotional-creating
a »situation of success», playing monologues and dialogues during games-empathy.
This article highlighted pedagogical conditions for the development of creative abilities
of preschool children by means of museum pedagogy.
Key words: museum pedagogy, museum, mini-museum, preschool children, preschool education
institution, educational influence, creation of a mini-museum, forms of work.
Дата надходження статті: «23» серпня 2019 р.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ РОБОТИ
ХОРЕОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО
ТАВРІЙСЬКОГО ЛІЦЕЮ МИСТЕЦТВ
У науковій статті здійснено аналіз й узагальнення досвіду організації навчальної та
художньо-творчої роботи хореографічних колективів у Херсонському Таврійському ліцеї
мистецтв. Хореографічні колективи ліцею вирішують завдання виховання й розвитку творчо
обдарованих дітей і молоді в навчальний час.
За організаційною структурою творчі колективи ліцею «Джерельце», «Ізюминка»
і »Neo-Dance» об’єднують різновікові групи ліцеїстів, що обумовлює вибір репертуару
з найрізноманітніших хореографічних постановок у різних танцювальних стилях.
Результативній творчій діяльності цих колективів сприяє належне організаційно-методичне
забезпечення, що включає навчальні програми з предметів «Класична хореографія», «Народносценічна хореографія», «Сучасна хореографія», «Гімнастика», «Композиція», «Ансамбль»,
програми звітних концертів, чинні репертуари й перспективні плани цих колективів.
Укомплектування матеріально-технічної бази для хореографічної роботи в Херсонському
Таврійському ліцеї мистецтв відповідає нормативним вимогам, які висуваються до шкільних
приміщень із занять з хореографії.
Висвітлено досвід використання тьюторської допомоги в навчально-репетиційній
роботі керівника з молодшими групами початкових років навчання хореографічного колективу
«Джерельце». Тьюторська допомога базується як на ретельному відборі старших учнів на ролі
тьюторів, так і спеціальній попередній їх підготовці до хореографічної роботи з молодшими
здобувачами освіти. Тьюторська робота стосується особистого показу танцювальних рухів
молодшим учасникам хореографічного колективу, спостереження й контролю за виконанням
вправ молодшими учнями.
*
© Мельник А. І., Чабан Н. І.
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Ключові слова: ліцей мистецтв, хореографічне відділення, хореографічний колектив,
навчальна й художньо-творча робота хореографічного колективу, організаційна структура,
організаційно-методичне забезпечення, матеріально-технічна база для хореографічної роботи,
тьюторська допомога в навчально-репетиційній роботі, відбір і підготовка тьюторів.
Актуальність і доцільність обраної теми наукової статті обумовлена визначеними
для загальної освіти завданнями щодо розвитку талантів і творчих здібностей людини,
збагачення на цій основі творчого й культурного потенціалу українського народу.
У статті 12 Закону України «Про освіту» підкреслено важливість формування культурної
компетентності й здатності до творчості як необхідних кожній сучасній людині для
успішної життєдіяльності [10].
У Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв Херсонської міської ради визначені
завдання виконуються як у навчальній роботі із забезпечення повної загальної середньої
освіти в обсязі Державного стандарту, так і в позанавчальний час шляхом залучення
учнів до участі в творчих конкурсах, фестивалях. Серед навчально-мистецьких структур
у ліцеї певними позитивними досягненнями та успіхами позначена творча діяльність
хореографічного відділення.
Колективи хореографічного відділення відносяться до художньо-естетичного
профілю й пов’язані з мистецтвом постановки танцю. Навчальна й художньо-творча
робота цих колективів базується на теоретичних і практичних здобутках вітчизняних
хореографів. Серед них значний внесок у розробку теоретичних основ вітчизняної
хореографічної освіти зробили керівники-практики танцювальних колективів
К. Ф. Балог,
М. М. Вантух,
К. Ю. Василенко,
В. М. Верховинець,
П. П. Вірський,
Р. П. Герасимчук, О. О. Гомон, А. І. Гуменюк, Б. М. Колногузенко, А. М. Кривохижа,
Д. Г. Ластівка, В. В. Петрик, Н. М. Уварова та iн. Було сформульовано основні засади
хореографічної педагогіки: принципи, методи, напрями діяльності, зміст, структуру,
форми організації творчої діяльності [3; 6; 9].
Проте практичне втілення окреслених напрацювань потребує уточнення методик
організації хореографічної роботи відповідно до умов навчальної та творчої діяльності
конкретних мистецьких дитячих і молодіжних колективів, тому вивчення
й узагальнення досвіду організації навчальної і художньо-творчої хореографічної роботи
в Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв є важливою запорукою якісного
культурного виховання й творчого розвитку учнівської молоді.
Метою статті є аналіз і узагальнення досвіду організації навчальної та художньотворчої роботи хореографічних колективів у Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв.
Таврійський ліцей мистецтв є осередком дитячої і юнацької творчості
на Херсонщині. Цей заклад має триступеневу структуру, що об’єднує дві спеціалізовані
школи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу І ступеня
(1–4 класи) для учнів віком від 6-ти до 10-ти років і ІІ ступеня (5–8 класи) для учнів віком
від 11-ти до 14-ти років і ліцей мистецтв (9–11 класи) для учнів віком від 14-ти до 18-ти
років. Окрім забезпечення повної загальної середньої освіти в обсязі Державного
стандарту й поглибленого вивчення предметів художньо-естетичного циклу, на базі
ліцею здійснюється виховання й розвиток творчо обдарованих дітей у сфері
образотворчого, музичного, хореографічного й театрального мистецтв.
Визначені завдання виконуються не лише в навчальний, а й у позанавчальний час
шляхом залучення учасників хореографічних колективів «Джерельце», «Ізюминка»,
«Neo-Dance» до участі в мистецьких заходах, конкурсах і фестивалях різного рівня.
В аналізі досвіду організації хореографічної роботи цих колективів доречно зупинитись
на особливостях їхньої організаційної структури, переліку організаційно-методичного
забезпечення та характеристиці матеріально-технічної бази, що є передумовою
успішної навчально-репетиційної і постановочної роботи, а також виконавської
діяльності учасників колективів.
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Зразковий художній хореографічний колектив «Джерельце» має багаторічний
досвід творчої діяльності, адже його було створено 1991 року під керівництвом учителя
хореографічних дисциплін Світлани Юріївни Богданової, яка очолює його й донині.
До організаційної структури колективу «Джерельце» увійшли такі структурні одиниці:
молодша група колективу – це учні 2-го хореографічного класу, середньої групи – учні
6-го хореографічного класу, старшої групи – учні 10-11-го хореографічних класів ліцею
мистецтв.
Якщо звернутись до методичних матеріалів, то поняття «колектив» можна
трактувати як «невелике товариство, поєднане спільним інтересом до якоїсь
проблеми» [2]. У статті Н. І. Чабан уточнюється, що в Херсонському Таврійському ліцеї
мистецтв у практику освітньої діяльності втілено авторське бачення формування
дитячого творчого колективу на базі учнів кількох навчальних класів та організація
їхньої діяльності в урочній системі закладу спеціалізованої освіти мистецького
спрямування. Метою навчальної роботи з учнями є формування в них умінь і навичок за
певним профілем діяльності колективу шляхом організації тісного спілкування між
учасниками в умовах реалізації спільності інтересів, позитивних емоцій, духовних
потреб [11, с. 300].
У наукових працях Т. О. Благової, Т. А. Медвідь наводиться класифікація
початкового, основного й вищого рівнів шкільних творчих колективів відповідно до
директивних документів Міністерства освіти і науки України. Зокрема, до початкового
рівня віднесено творчі колективи, де основна увага приділяється загальному розвиткові
учнів, виявленню їхніх здібностей і талантів та формуванню інтересу до творчої
діяльності. Роботу творчих колективів основного рівня спрямовано на формування
творчих інтересів школярів, їхніх знань, практичних умінь і навичок, що задовольняє
потреби в професійній орієнтації. Творчі колективи вищого рівня об’єднують здібних
і обдарованих учнів за творчими інтересами, які прагнуть задовольнити потреби
в професійній підготовці. Згідно з наведеною класифікацією, за профілем діяльності
розрізняють художньо-естетичні – музичні, вокальні, образотворчі та інші предметні
структурні об’єднання [1, с. 8], а також хореографічні, які працюють у ліцеї мистецтв
як творчі колективи за вказаною системою.
Дослідниця Т. О. Благова вказує на провідну роль танцювальних колективів серед
організаційних форм хореографічного аматорства. Основною метою діяльності
танцювального колективу визначалось масове залучення молоді до мистецтва
хореографії, формування художнього смаку й розвиток рухових якостей у його
учасників [1, с. 39-40].
У посібнику О. С. Голдрича наводиться тлумачення поняття «творчий колектив»
як гармонійного поєднання творчих шукань драматурга, режисера, акторів, художника,
композитора на основі єдності мистецьких засобів з метою найповнішого виявлення ідеї
вистави; узгодженість гри акторів [4].
Як організована форма творчості танцювальний колектив передбачає спільне
виконання хореографічних творів кількома учасниками. Науковець І. Г. Маринін
зазначає, що на основі нормативних документів з регламентації діяльності аматорських
об’єднань серед різноманітних творчих колективів виділяють дуети, тріо, квартети
тощо [7, с. 265]. У системі середньої освіти хореографічні колективи стали однією
з найбільш поширених форм організації навчання хореографії, де поєднуються
різновікові групи дітей, а творчу діяльність визначає репертуар і спільна творчість.
За організаційною структурою творчий колектив «Джерельце» об’єднує молодшу,
середню та старшу групи колективу (табл. 1).
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Таблиця 1
Організаційна структура хореографічного колективу «Джерельце» Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв
Характеристики
Структурні одиниці хореографічного колективу
структурних
Молодша група
Середня група
Старша група
одиниць
Рівень
хореографічної
Початковий
Основний
Вищий
освіти
Віковий ценз
Від 6 до 10 років
Від 11 до 14 років
Від 15 до 17 років
учасників
Строк навчання
4 роки
5 років
2-3 роки
Мета діяльності
Задовольнити зацікавленість в
Збагатити
Сприяти художньому й
обраному виді
хореографічний
особистому розвиткові,
мистецтва, надати
досвід з народноформувати уявлення
початкову
сценічного танцю,
про сучасні танцювальні
хореографічну
розвивати ритміку
форми, їхні стильові
підготовку, сприяти
й пластику рухів,
відмінності, навчити
розвиткові музичного
виховувати інтерес
виконувати рухи
слуху, почуття ритму,
до танцювального
сучасних танців,
формування основних
народно-сценічного розвивати координацію,
рухових навичок,
мистецтва,
пластичність, відчуття
допомогти
формувати
ритму, сприяти
визначитись у
спеціальні
духовному становленню,
подальшому
мистецькі
формувати спеціальні
хореографічному
компетентності
мистецькі
навчанні
компетентності,
початкові професійні
навички

Народний художній хореографічний колектив «Ізюминка» був створений
у 2002 році на базі першого класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв учителем
хореографічних дисциплін, членом Національної хореографічної спілки України
Ганною Сергіївною Михайленко. Нині колектив очолює керівник Катерина
Володимирівна
Мирошниченко.
Метою
діяльності
колективу
«Ізюминка»
є забезпечення умов для розвитку творчих здібностей, опанування спеціальними
знаннями, уміннями й навичками мистецтва танцю, виховання ціннісних і патріотичних
орієнтацій, інтересів, смаків, потреб, формування здатності сприймати твори
мистецтва, інтерпретувати й створювати їх самостійно, а також сприяння самореалізації
в хореографічному мистецтві, тому в репертуарі колективу певне місце займають
сюжетні й безсюжетні танці в сучасному жанрі, також хореографічні композиції
з дитячої хореографії та українські стилізовані постановки.
Зразковий художній хореографічний колектив «Neo-Dance» було створено
2008 року на базі відділення хореографії Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.
Керівниками колективу є Віталій Андрійович і Наталія Михайлівна Окуневські. Серед
основних завдань хореографічної роботи в колективі «Neo-Dance» за пріоритетні обрано
формування культурних потреб та естетичних смаків вихованців, залучення
їх до творчого пошуку, виховання любові до танцювального мистецтва, а також
пропагування засобів традиційного хореографічного мистецтва. Репертуар колективу
містить найрізноманітніші хореографічні композиції різних танцювальних стилів.
Якісна хореографічна діяльність вищезгаданих колективів не можлива без
належного організаційно-методичного забезпечення. Розроблене керівниками
колективів організаційно-методичне забезпечення включає навчальні програми
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з предметів хореографічного циклу: «Класична хореографія», «Народно-сценічна
хореографія», «Сучасна хореографія», «Гімнастика», «Композиція», «Ансамбль»,
програми звітних концертів, чинні репертуари й перспективні плани цих колективів.
Творчій діяльності хореографічних колективів «Джерельце», «Ізюминка» і «NeoDance» сприяє спеціально організована матеріально-технічна база в приміщеннях
Херсонського Таврійського ліцею мистецтв. Це, зокрема, авдиторії для занять,
виокремлені зонально в окремому крилі ліцею, дві роздягальні, комплекти сценічних
костюмів і реквізитів. Обладнані для занять авдиторії мають: станки для виконання
тренажу, дзеркала, фортепіано, мати й килимові покриття для занять із гімнастики,
магнітофони МР3, ноутбуки. Комплекти костюмів і реквізитів до кожної постановки
розташовано в костюмерній кімнаті ліцею мистецтв. Приклад укомплектування
костюмами творчих постановок хореографічного колективу «Джерельце» наведено
в таблиці 2.
Таблиця 2
Укомплектування костюмами творчих постановок
хореографічного колективу «Джерельце»
№
з\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назва творчої постановки
«Пісня про Херсон»
«Юність»
«Біленька киця»
«Орхідея»
«Віра, Надія, Любов»
«Чарівні метелики»
«Ромашки для мами»
«Вальс Терпсихори»
«Козенята»
«Серенада»
«Білий сон»
«Козачок»
Фантазія на тему «Березнянка»
«Викрутаси»
«Моя Україна»

К-ть жін.
костюмів
9
7
1
1
3
14
15
7
9
7
7
8
7
9
16

К-ть чол.
костюмів
9
5

5

4
5
4
5
4
9

Усього
костюмів
18
12
1
1
3
19
15
7
13
7
12
12
12
13
25

Окрім того, вихованці мають форму з емблемами, які відображають символіку
творчої діяльності колективів. Показ хореографічних постановок для глядачів
відбувається в спеціально обладнаній глядацькій залі зі сценічним майданчиком
площею 70 м2. Адміністрація закладу освіти постійно піклується про поліпшення
матеріально-технічної бази для хореографічної роботи, керівники колективів
С. Ю. Богданова, К. В. Мирошниченко, В. А. Окуневський і Н. М. Окуневська особисто
беруть участь в оформленні навчальних приміщень і долучають до цієї роботи ліцеїстів.
Аналіз матеріально-технічної бази для хореографічної роботи в Херсонському
Таврійському ліцеї мистецтв дозволив дійти висновків щодо її укомплектування
відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, які висуваються до шкільних
приміщень із занять з хореографії.
Навчальна й художньо-творча робота з ліцеїстами в хореографічних колективах
«Джерельце», «Ізюминка» і «Neo-Dance» передбачає реалізацію таких основних
напрямів: навчально-репетиційну й постановочну діяльність, відновлення й збереження
репертуару, перегляд концертів і хореографічних виступів професійних і аматорських
хореографічних колективів, участь у фестивалях, конкурсах, концертах і благодійних
заходах, виховання засобами танцювального мистецтва, організаційну діяльність
з виготовлення реквізиту, костюмів, декорацій, збереження традицій колективу тощо.
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В організаційному аспекті цікавим уважаємо досвід використання тьюторської
допомоги в навчально-репетиційній роботі зразкового художнього хореографічного
колективу «Джерельце».
Під час навчально-репетиційної роботи керівникові С. Ю. Богдановій доводиться
особисто показувати техніку, манеру й стиль різноманітних рухів, жестів, поз,
супроводжуючи цей показ поясненнями; спостерігати за діями учнів, вчасно робити
зауваження та аналізувати помилки; уявляти певні дії в танцювальних образах
і реалізовувати ці образи в учнівських групах. Будучи досвідченим керівником, вона
активно залучає до навчально-репетиційної роботи з молодшими групами помічників
із числа старших учнів, які виконують ролі тьюторів. У методичних матеріалах
тьютором визначено особу, яка веде індивідуальні чи групові заняття з учнями,
виступаючи в ролі репетитора, наставника.
До тьюторства залучають гуртківців старших груп 6-8-го років навчання, натомість
тьюторську допомогу використовують у молодших групах 1-3-го років навчання.
Багаторічний досвід діяльності колективу «Джерельце» дозволив виділити критерії
відбору тьюторів для роботи в молодших групах. По-перше, це приналежність за віком
до старших хореографічних груп; по-друге, важливим є досвід навчання
в хореографічних колективах, тобто майбутні тьютори повинні навчатись хореографії
не менше 5-ти років. По-третє, на успішність тьюторської роботи впливають
хореографічні компетентності старшокласників, це, зокрема, хореографічні знання
й уміння за профілем діяльності колективу. По-четверте, для тьюторів важливим
є наявність певних особистісних якостей – відповідальності, організованості,
спостережливості, лідерських рис, які дозволяють здійснювати допомогу керівникові
колективу в організації і проведенні навчально-репетиційних занять.
Зосередженість тьюторської допомоги саме на навчально-репетиційній роботі
хореографічного колективу «Джерельце» обумовлена репродуктивним характером
вправ, які виконуються в навчальній частині занять і репродуктивним характером рухів,
що відпрацьовуються під час репетицій. Такі вправи й рухи не потребують вільного
трактування й складної творчості з боку тьютора, натомість виконуються за чітко
визначеним алгоритмом (у певному порядку й послідовності). У таблиці 3 узагальнено
вправи, які можуть виконуватись із тьюторською допомогою.
Таблиця 3
Зміст навчально-репетиційної діяльності молодших груп гуртка сучасного танцю
з можливою тьюторською допомогою
Рік
навчання
1
Перший,
другий
роки
навчання

Структурна
частина
заняття
2
Організаційноритмічна
частина

Види вправ з можливою
тьюторської допомогою
3
Колективно-порядкові вправи:
фігурне маршування (ходіння по одному, парами, четвірками
з носка, на півпальцях, з високо піднятим коліном);
ознайомлення з поняттями «коло», «колона», «шеренга»,
«ланцюжок»; шикування на марші з колони в шеренгу,
з шеренги в ланцюжок, створення кола з колони, вільне
розміщення.
Ритмічні вправи:
на розвиток музично-слухового сприймання; відплескування
долонями нескладних ритмічних малюнків на слух.
Музично-ритмічне тренування рухів у характері й темпі музики;
вправи на розвиток уваги; початок і закінчення руху разом
із музикою.
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Продовження табл. 3
1
Перший,
другий
роки
навчання

2
Танцювальнообразна
частина

Третій,
рік
навчання

Організаційноритмічна
частина

Вправи
на
середині зали

Четвертий
роки
навчання

Розігрів на
середині по
колу
Станок
стилізований
хіп-хоп
Вправи
на
середині зали

3
Вправи з основ хореографічного навчання:
вправи для рук (позиції, положення руку парі); вправи для ніг
(позиції); робота над окремими частинами тіла (підготовка
до вивчення особливостей виконання джазового танцю);
поклони.
Допоміжні гімнастичні вправи:
натягування ніг до самих кінчиків пальців стоп, зворотне
виведення їх у положення на п’яти: «сонечко» (підготовчий рух
до шпагату); «кільце», «кошик» (вправи на гнучкість); «гойдалка»
і вправа на розвиток підйому).
Колективно-порядкові вправи:
фігурне марширування (ходіння на високих півпальцях, на
п’ятах, ходіння по діагоналі, просування парами, з високим
підніманням колін, з підскоком, рух ноги вперед-назад,
перебудова з колони в шеренгу і назад, просування по
зовнішньому та внутрішньому колу; поняття «ланцюжок»,
«зірочка», «равлик»; правила та логіка побудови танцювальних
малюнків.
Ритмічні вправи:
тривалість нот; відплескування тривалостей усі разом (2/4,4/4),
потім почергово; відплескування долонями нескладних
ритмічних малюнків на слух; темп; такт і затакт.
Вправи з основ хореографічного навчання:
вправи на різні частини тіла; свівл.
Допоміжні (гімнастичні) вправи на підлозі:
робота стопи;
фрог-позішн (сидячи підтягнути ноги, коліна на підлозі,
нахиляння корпусу); шпагати; вправи на гнучкість («кільце»,
«кошик», «місток»); «гой-дай» (перекачування на спину з упору
навшпиньки); «берізка» (стійка на лопатках); віджим від підлоги.
Особливості виконання джаз-танцю:
поза колапса; золяція.
Різні види кроків та стрибків, з’єднання їх з рухами рук.
Змінюються один раз на чверть.
Пліє. Батман тандю. Батман тандю жете. Рівні (стоячи на ногах,
на колінах, навприсядки). Сутеню (стрибок на початку, стрибок
наприкінці). Вправи для стоп. Гран батман.
Розтягування:
допоміжні (гімнастичні) вправи на підлозі:
stretch 1 (лежачи на спині, переходити через шпагат
у положення, лежачи на животі);
stretch 2 (гран батман двома ногами разом у протилежних
напрямках, лежачи на спині, потім на животі);
вправи на гнучкість «кільце», «кошик».
Танцювальні комбінації з вивчених біля станка елементів хіпхопу.

Окрім особистого показу, тьюторам доводиться спостерігати й контролювати
танцювальні рухи молодших учнів. Для цього тьютори навчаються здійснювати
спостереження й контроль за чітко визначеним планом. По-перше, звертається увага на
вихідну позицію виконання танцювального руху в такому порядку: положення ніг,
положення тулуба, положення голови й положення рук. По-друге, беруться до уваги
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характеристики танцювальних рухів молодших ліцеїстів. Це види рухів для тулуба
й голови (нахили, повороти, переміщення, присідання, підведення), для рук і ніг
(згинання, випрямлення, піднімання, опускання, колові рухи, натискання); напрям рухів
(горизонтальний, вертикальний); розмах і амплітуда; сила, темп, точність рухів
вправність, координація, плавність чіткість. По-третє, у танці важливим є вираз обличчя
виконавця, тому тьюторам доводиться кількаразово контролювати настрій молодших
учнів, навчаючи їх бути привітними й усміхненими під час виконання хореографічних
вправ. Таким чином, тьюторська допомога в навчально-репетиційній роботі
хореографічного колективу «Джерельце» базується як на ретельному відборі старших
учнів на ролі тьюторів, так і спеціальній попередній їх підготовці до хореографічної
роботи з молодшими школярами.
Аналіз досвіду організації навчальної та художньо-творчої роботи на
хореографічному відділенні Херсонського Таврійського ліцею мистецтв дозволив дійти
таких висновків:
1. Хореографічні колективи Херсонського Таврійського ліцею мистецтв
вирішують завдання виховання й розвитку творчо обдарованих дітей і молоді
в навчальний час. Необхідною передумовою успішної художньо-творчої діяльності
хореографічних колективів є їх чітка організаційна структура й розвинута матеріальнотехнічна база. За організаційною структурою творчі колективи «Джерельце»,
«Ізюминка» і «Neo-Dance» об’єднують різновікові групи ліцеїстів, що обумовлює вибір
репертуару з найрізноманітніших хореографічних постановок у різних танцювальних
стилях.
2. Результативній творчій діяльності хореографічних колективів Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв сприяє належне організаційно-методичне забезпечення,
що включає навчальні програми з предметів «Класична хореографія», «Народносценічна хореографія», «Сучасна хореографія», «Гімнастика», «Композиція»,
«Ансамбль», програми звітних концертів, чинні репертуари й перспективні плани цих
колективів.
3. Вивчення
матеріально-технічної
бази
для
хореографічної
роботи
в Херсонському
Таврійському
ліцеї
мистецтв
дозволило
констатувати,
що її укомплектування відповідає нормативним вимогам, які висуваються до шкільних
приміщень із занять з хореографії. Така матеріально-технічна база включає спеціально
обладнані аудиторії для хореографічних занять і глядацьку залу зі сценічним
майданчиком, дві роздягальні, костюмерну кімнату з комплектами сценічних костюмів
і реквізитом.
4. Навчально-репетиційна робота є одним із основних напрямів творчої діяльності
хореографічних колективів «Джерельце», «Ізюминка» і «Neo-Dance», здійснюється
відповідно до змісту програм їхньої хореографічної діяльності. Позитивним є досвід
використання тьюторської допомоги в навчально-репетиційній роботі керівника
з молодшими групами початкових років навчання хореографічного колективу
«Джерельце». Тьюторська допомога базується як на ретельному відборі старших учнів
на ролі тьюторів, так і спеціальній попередній їх підготовці до хореографічної роботи
з молодшими здобувачами освіти. Тьюторська робота стосується особистого показу
танцювальних рухів молодшим учасникам хореографічного колективу, спостереження
й контролю за виконанням вправ молодшими учнями.
Подальші напрями дослідження вбачаємо в пошуку шляхів удосконалення
організаційної взаємодії хореографічних колективів у межах спільної матеріальнотехнічної бази навчального закладу, відпрацюванні методик використання тьюторської
допомоги старших учнів у постановочній діяльності хореографічного колективу.
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Melnik A. I., Chaban N. I.
THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL, ARTISTIC AND CREATIVE WORK AT THE
CHOREOGRAPHIC DEPARTMENT OF THE KHERSONSKYI TAVRIISKYI LYCEUM OF ARTS

This scientific article includes the analysis and generalization of experience on the organization
of the educational and the artistic and creative work of choreographic groups of Kherson Tavria Lyceum
of Arts. The main task of these groups is to train and develop the creatively gifted youth during the
academic time.
Such originative groups as «Dzhereltse», «Izyuminka» and «Neo-Dance» have their special
organization structure which consists of lyceum pupils of different ages. It determines the choice of the
repertory from the various choreographic performances of the most diverse dance styles. The effective
creative activity of these collectives is facilitated by the appropriate organizational and methodological
support, which includes training programs in such subjects as «Classical choreography», «Folk-stage
choreography», «Modern choreography», «Gymnastics», «Composition» and «Ensemble». It also
includes reporting concert programs, acting repertoires and prospective plans of these collectives. The
staffing of the material and technical base for the choreographic work in Kherson Tavria Lyceum of Arts
complies with regulatory requirements that are set for school premises.
The article highlights the experience in using tutoring help in training rehearsal work of the
director with the youngest groups of the primary years of study of the choreographic collective
«Dzhereltse». Tutor’s help is based on the scrupulous choice of senior pupils in the role of tutors, as
well as their special advanced training for choreographic work with junior educators. The tutor’s work
supports the showing of dance movements personally to the junior participants of the choreographic
group. It also contains observing and controlling the performance of exercises by younger pupils.
Key words: lyceum of arts, choreography department, choreography group, educational, artistic
and creative work of the choreographic group, organization structure, organizational and methodical
providing, the staffing of the material and technical base for the choreographic work, tutoring help in
training rehearsal work, the choice and training of the tutors.
Дата надходження статті: «24» вересня 2019 р.


24



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


УДК 37.03

Ткаченко Л. І.*
РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті наголошено на актуальності досліджуваної проблематики з огляду
на методологію людиноцентризму – філософсько-освітнє обґрунтування особистісного
розвитку людини в сучасних умовах інформаційної цивілізації. Розглянуто проблему супроводу
обдарованої дитини з метою створення відповідного освітньо-педагогічного середовища для
її розвитку. На основі аналізу багатовекторних розвідок провідних дослідників обдарованості
виокремлено складові, що стосуються педагогічного аспекту – так званих зовнішніх чинників
формування обдарованості.
За основу взято тезу, на якій акцентують увагу практично всі дослідники і що складає
стрижень педагогічної уваги до обдарованості та організації цілеспрямованого педагогічного
впливу на обдаровану особистість. Головне положення полягає в тому, що розвиток
обдарованості відбувається за умови виявлення й розвитку задатків особистості. Самі
задатки не можуть стати здібностями без педагогічного впливу на особистість і не можуть
забезпечити розвиток обдарованості особистості на всіх вікових етапах її зростання.
Найважливішими аспектами педагогічної проблеми обдарованості є такі,
що стосуються виявлення обдарованої особистості, педагогічні спостереження за проявами
обдарованості, індивідуалізація розвитку, створення відповідного освітньо-інформаційного
простору, забезпечення затребуваного емоційного й інтелектуального фону розвитку
обдарованості тощо.
Автор робить висновок, що в розвитку обдарованості велике значення і роль належить
освітньому середовищу, у якому перебуває дитина, та його екологічності, педагогічному
впливові, соціальниму середовищу, партнерству стейкхолдерів тощо – тобто зовнішнім
педагогічним і соціальним чинникам формування обдарованої особистості. Перспективи
подальших досліджень вбачаємо у визначенні особливостей зазначених складових.
Ключові слова: обдарованість, задатки, здібності, педагогічний супровід, індивідуальність,
інтелектуальний розвиток, людиноцентризм.
Нинішній цивілізаційний етап розвитку суспільства, що характеризується
процесами глобалізації, цифровізації, загострення міжнародної економічної
і політичної конкуренції тощо актуалізує проблему розвитку особистості. Філософія
освіти наголошує на необхідності розвитку людини – «здатності людини систематично
розмірковувати про найважливіші питання і проблеми, уміщуючи факти в більш
широкий контекст, оцінювати моральне значення дій і вибору, ефективно передавати
знання і ставити питання» [1, с. 44]. Для досягнення самоствердження й самореалізації
особистість має бути інноваційною – здатною до творення інновацій в усіх сферах своєї
життєдіяльності. В інноваційному процесі, який є основною ознакою прогресивного
розвитку нашого часу, головним чинником є суб’єктність і креативність особистості.
Прояви її залежать не лише від знань, направленості особистості, ціннісної сфери,
а й здатності до творчості. Про це філософія людиноцентризму в освітній діяльності
зазначає: потрібний «розвиток творчих потенцій людини, які ґрунтуються на розумі,
знанні, мудрості, «душевному відчуванні», «пізнанні серцем». На всьому тому, що
перетворює людину в особистість» [6, с. 378]. Тобто розвиток на основі сформованих
якостей: інтелекту, емоційності, комунікативності, моральності, толерантності,
відкритості тощо.
Проблемою освіти зараз є не просто навчання й розвиток особистості, а виявлення
її обдарувань задля формування якостей в обраному напрямі й подальшій реалізації
в житті – сферах, що відповідають обдарованості кожного індивіда задля успішності
розвитку всього суспільства.
*
© Ткаченко Л. І.

25



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


Проблематика обдарованості в наукових пошуках, що бере витоки від
спостережень початку минулого сторіччя, стає все більш поширеною, особливо
це стосується психологічних досліджень. Їх присвячено теоретичним проблемам
психології обдарованості, проблемам діагностики обдарованості, розробленню
психологічних механізмів розвитку й навчання обдарованих дітей і молоді. Проте
завдання виявлення й підтримки обдарованих дітей і юні, яке особливо гостро постало
в останні десятиріччя, змушує переглянути наявну парадигму, виокремивши поряд
із психологічним, педагогічний аспект проблеми обдарованості.
Дослідженням з виявлення обдарованості та умов її розвитку було присвячено
численні дослідження в галузі вітчизняної психології. Найбільш перспективними
й затребуваними нині є розвідки Б. Г. Ананьєва, Л. С. Виготського, Г. С. Костюка,
В. А. Крутецького, О. Ф. Лазурського, Н. С. Лейтес, О. М. Матюшкіна, В. О. Моляка.
К. К. Платонова, С. Л. Рубінштейна, І. О. Сікорського, Б. М. Теплова та ін. Досліджуючи
обдарованість (здібності, талановитість) і способи її розвитку, учені акцентували
на природних передумовах їх виникнення, інтеграції психологічних якостей для
розвитку здібностей, розвої творчої складової особистості, розвитку потенційної
обдарованості тощо. Складність феномена обдарованості обумовлює і множинність
поглядів на її сутність, і багатоаспектність підходів до її класифікації. Зауважимо,
що більшою мірою психологічні дослідження були зосередженими на внутрішніх
чинниках сутності й способів розвитку обдарованості, хоч і не виключали
поліфонічності у її визначенні.
Наша розвідка має за мету виокремлення зовнішніх факторів виявлення
та підтримки розвитку обдарованості учнів, що складає педагогічний аспект проблеми.
Першим психологію обдарованості як галузь спеціальних досліджень виокремлює
В. Штерн, і тому особливо примітним є його зауваження щодо визначення
обдарованості. Учений зазначає, що потрібно особливо підкреслити: тісний зв’язок
обдарованості з іншими рисами особистості не обмежується інтелектуальною сферою
(пам’ять, фантазія, чутливе сприйняття), вона розповсюджується також і на сфери
емоцій і волі. Практичні вольові дії пронизані обдарованістю. Так само й акт
мислення, у якому виявляється обдарованість, значною мірою є актом виявлення волі
й залежить від вольових якостей: концентрації, наполегливості, впевненості
й самодисципліни. Що стосується ролі емоцій, то потрібно було б, мабуть, відрізняти
обдарованість від інтелектуальності. Обдарованість – це здатність розумового
пристосування до нового, тоді як інтелектуальність – схильність до такого
пристосування. В «обдарованої» людини йдеться лише про психічний засіб, який вона
має у своєму розпорядженні для досягнення будь-якої мети; в «інтелектуальної» – саме
застосування цього засобу стає емоційно забарвленою ціллю. Жити у сфері думок –
це для неї саме по собі насолода. І далі В. Штерн наголошує: факт сплетіння
обдарованості з іншими властивостями особистості не можна випускати з уваги навіть
тоді, коли з методологічних міркувань нам доводиться розглядати обдарованість
ізольовано, начебто вона є самостійним фактором особистості [7, с. 26-27]. Ця розлога
цитата дає уявлення, наскільки В. Штерн був глибоко переконаний у тому,
що особистість є цілісністю, і лише в цілісному врахуванні якостей, які виявляють себе
як окремі характеристики, можна говорити про обдарованість особистості. З іншого
боку, ці окремі характеристики, що входять до синтетичної ознаки обдарованості,
можуть бути сформованими в учня педагогічними засобами.
Розглядаючи проблеми обдарованості, А. Ф. Лазурський створив власну модель
обдарованості особистості. При тому, що найвищу позицію в його ієрархії
обдарованості займає «геній», і, на думку вченого, цей психотип здатний перетворювати
середовище відповідно до своїх потреб, однак негативні зовнішні умови його
формування
залишають
невиправний
слід.
А. Ф. Лазурський
зауважує,
що неправильність виховання, гнітюча атмосфера, що придушує всякі прояви
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індивідуальності, порочність і зіпсованість оточення… – умови, що заважають біологічно
правильному розвитку й прояву назовні природних задатків і здібностей особистості.
Навіть геній далеко не завжди може подолати надто вже несприятливі обставини,
що склалися, й або гине під їхнім тягарем, або виходить з боротьби дуже
постраждалим, що невідворотно відображається на процесі творчості, призводячи
до поступового згасання обдаровання [2, с. 221]. Зауважимо, що вчений, виокремлюючи
зовнішні умови формування обдарованості, указує й педагогічні впливи, і соціальні.
До того ж підкреслює негативний вплив неможливості самовираження індивідуальності
особистості й обов’язковість моральності оточення.
Інший авторитетний учений Б. М. Теплов, що досліджував обдаровання
й здібності, проводить чітке розмежування між цими двома поняттями. Він пише,
що вродженими можуть бути лише анатомо-фізіологічні особливості, тобто задатки, які
лежать в основі розвитку здібностей, самі ж здібності завжди є результатом розвитку.
Таким чином, відкинувши розуміння здібностей як вроджених особливостей людини,
ми анітрохи не відкидаємо тим самим того факту, що в основі розвитку здібностей
у більшості випадків лежать деякі вроджені особливості, задатки. Важливо лише твердо
установити, наголошує вчений. що у всіх випадках ми розуміємо вродженість не самих
здібностей, а задатків, що лежать складають їхнє підґрунтя. Особливо важливим
з позиції педагогічного погляду є таке зауваження: необхідно підкреслити, що здатність
за самою своєю суттю є поняття динамічним. Здібність існує тільки в русі, тільки
в розвитку. У психологічному аспекті не можна говорити про здатність, що вона існує
до початку свого розвитку, так само як не можна говорити про здатність, що досягла
свого повного розвитку, так само, як не можна говорити про здатність, яка закінчила
свій розвиток. Не можна випустити з уваги, що розвиток цей здійснюється не інакше,
як у процесі тієї чи іншої практичної і теоретичної діяльності. А це означає,
що здібність не може виникнути поза відповідною конкретною діяльністю [5, с. 17].
Надзвичайно перспективним з педагогічної точки зору є визначення,
за Б. М. Тепловим, місця обдарованості в процесі розвитку особистості. Обдарованість,
на його думку, не має сенсу без співвіднесення її з конкретними, такими, що історично
розвиваються, формами суспільно-трудової практики. Другою істотною обставиною
є така: від обдарованості залежить не успіх у виконанні діяльності, а тільки можливість
досягнення цього успіху. Для успішного виконання будь-якої діяльності потрібна
не лише
обдарованість, тобто наявність відповідного поєднання здібностей,
а й володіння необхідними навичками та вміннями [4, с. 57]
Глибоко й докладно розглядає співвідношення внутрішніх і зовнішніх факторів,
що зумовлюють розвиток обдарованості особистості Л. С. Рубінштейн. Заперечуючи
вчення, що ґрунтуються виключно на детермінації внутрішньо обумовлених чинників
обдарованості, й так само критикуючи теорії, що проголошують зовнішньо
детермінований її розвиток, Л. С. Рубінштейн оголошує: ніщо не розвивається чисто
іманентно тільки зсередини, безвідносно до будь-чого зовнішнього, але ніщо не входить
у процес розвитку зовні без усяких внутрішніх до того умов. Учений стверджує:
«Освоєння людиною певних знань і способів дії має своєю передумовою, своєю
внутрішньою умовою відомий рівень розумового розвитку, розвитку розумових
здібностей; воно веде до створення внутрішніх умов для засвоєння знань і способів дії
вищого порядку. Розвиток здатності відбувається по спіралі: реалізація можливості, яка
представляє здатність одного рівня, відкриває нові можливості для подальшого
розвитку, для розвитку здібностей більш високого рівня. Обдарованість людини
визначається діапазоном нових можливостей, які відкриває реалізація наявних
можливостей. Здібності людини – внутрішні умови його розвитку, які, як й інші
внутрішні умови, формуються під впливом зовнішніх – у процесі взаємодії людини
із зовнішнім світом» [3, с. 7-8]. У цих твердженнях Л. С. Рубінштейна для нашого
(педагогічного) аспекту розвитку обдарованості важливими є три тези: обдарованість
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розвивається із задатків; обдарованість розвивається завдяки діяльності в зовнішньому
світі; розвиток здібностей відбувається по спіралі, що означає можливість переносу
сформованих здатностей на інший, більш високий, рівень і, таким чином, їхній
подальший розвиток.
До принципово важливого висновку щодо розвитку обдарованості приходить
В. С. Юркевич, яка зазначає, що до розвитку здібностей безпосереднє відношення має
розумова активність, яка є запорукою й основною умовою зростання здібностей
із задатків. Діяльність, якою займається дитина, має бути пов'язана з позитивними
емоціями, інакше кажучи, приносити радість, задоволення. Є ця радість – завдатки
розвиваються, немає радості від розумової діяльності – здібностей не буде. Від тривалих,
безрадісних, з примусу або самопримусу занять можна мати навіть гарні знання, але
не здібності. Зв'язок розвитку здібностей з позитивними емоціями підтверджений зараз
не лише в психологічних, але й суто фізіологічних експериментах, стверджує
В. С. Юркевич [8, с. 17]. Отже, з цього випливає головний висновок: для розвитку
обдарованості особистості потрібно відповідне педагогічне середовище, провідну роль
у якому виконує вчитель.
Увага до зовнішніх факторів розвитку обдарованості є пріоритетною в розвідках
зарубіжних дослідників. Цікавими є спостереження, які потрібно брати до уваги,
окреслюючи завдання розвитку обдарованості. Зокрема, С. К. Джонсен, окреслюючи
поняття обдарованості, посилається на визначення обдарованих і талановитих учнів
у Федеральному законі США: термін «обдарований і талановитий» застосовується
до студентів, дітей або молоді, які виявляють високу працездатність у таких галузях:
інтелектуальні, творчі, мистецькі чи лідерські здібності, або в конкретних академічних
галузях і які мають потребу в послугах або заходах, які зазвичай не надаються школою
для повного розвитку таких здібностей [12]. Тут спостерігаємо пряме зауваження,
що загальна освіта не орієнтована на обдаровану особистість, і в той же час
обдарованість і талановитість потребують спеціально організованої совіти й особливих
педагогічних умов для їх розкриття.
Згідно С. А. Кірку і Дж.Дж. Галлахеру, які привертають увагу до процесу навчання
обдарованих дітей, в останніх є чотири типи поведінкових характеристик: успіхи
в навчанні, мотивація, креативність і лідерство. Оскільки ці характеристики
є поведінковими, вони спостережувані. Відповідно для організації розвитку
обдарованості автори наголошують: шкільний учитель повинен помічати ці прояви
й занотовувати, щоб переконатися в частому повторенні цих характеристик [13]. Тобто
йдеться про методику визначення обдарованості як обов’язок учителя, який має
проводити спеціальні спостереження для виявлення обдарованих учнів та подальшому
відповідному навчанні.
Необхідності спостережень і виявлення обдарованості в ранньому дошкільному
віці присвячено статтю А. М. Аль-Овейді. Дослідник зауважує, що дошкільна освіта має
вирішальне значення для обдарованої дитини. На цій стадії розвитку вихователі можуть
визначити, що деякі дошкільнята обдаровані або виявляють потенційну обдарованість.
Для цієї ідентифікації й перевірки вихователі повинні розуміти особливості
обдарованої дитини до трьох років, щоб забезпечити її виявлення й знати методи
діагностики обдарованості для їх застосування. Навіть якщо вони не визначають таку
дитину як обдаровану, вони можуть виявити її індивідуальні характеристики через
притаманні їй особливості розвитку. Автор підкреслює, що виявлення обдарованості
в дошкільних установах є складним через відсутність стандартів для раннього
визначення потенціалу дитини, тому вихователь повинен досліджувати в дошкільнят
особливі риси: ентузіазм у навчанні, цікавість, можливості творчого самовираження
в різних галузях і соціальні відносини відповідно до теорій обдарованості. До цього
автор статті додає, що відповідальність лежить і на адміністрації освітнього закладу,
і на батьках дитини щодо забезпечення адекватного розвивального середовища [9].
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Проблемі відповідного педагогічного супроводу обдарованих дітей присвячено
розвідки М. А. Човдхарі, який застерігає, що вчителі відчувають труднощі роботи
з обдарованими дітьми, оскільки не в змозі задовольнити педагогічних потреб
спілкування відповідно до їхньої (обдарованих дітей) інтелектуальної та емоційної
зрілості. Якщо діти не знаходять такого спілкування, то можуть або приховати свою
інтелектуальну й емоційну зрілість таким чином, який може бути прийнятий
однокласниками, або можуть ізолюватися чи спробувати пристосуватися до віку
однолітків [10]. У будь-якому випадку відсутність адекватного педагогічного впливу
зашкоджує розвитку обдарованих дітей.
Проблему навчання обдарованих дітей у спеціальних класах розглядає Ханна
Девід. Вона зазначає на прикладі освіти в Ізраїлі, що тільки невелика меншість дітей,
визначених як обдаровані, здобувають освіту в спеціальних класах. На жаль, спеціальні
класи для обдарованих не задовольняють інтелектуальні, соціальні або емоційні
потреби багатьох обдарованих дітей. Автор доводить, що академічні, соціальні або
емоційні потреби не можуть бути задоволеними в спеціальних класах. Зрештою,
дослідниця приходить до висновку, що програма відриву, коли обдаровані діти
навчаються в спеціальних умовах один раз на тиждень, – це найкращий спосіб
задовольнити потребу якомога більшої кількості обдарованих дітей [11].
Як бачимо, різні підходи й аспекти дослідження обдарованості та її розвитку
розкривають палітру множинності проявів цього явища, але науковці, зрештою,
дотримуються думки про необхідність педагогічного впливу для розвитку обдарованості
й формування спеціальних педагогічних умов, тому виокремлюючи педагогічні
проблеми обдарованості, висновуємо ті, за успішного розв’язання яких можливий
успішний процес розвитку обдарованих дітей і молоді:
– урахування цілісності особистості й організація екологічно-сприятливого
(доброзичливого) для дитини середовища з метою його гармонійного розвитку;
– розвій індивідуальності особистості як умова виявлення її обдарувань,
забезпечення можливостей та підтримка її самовираження;
– урахування того, що здібності розвиваються із задатків у практикоперетворювальній діяльності обдарованої дитини, отже необхідним є формування
відповідних обдаруванню навичок і вмінь, що розвиватимуть здібності;
– розвиток сформованих умінь і навичок у нових обставинах, що сприятиме
переносу сформованих якостей на більш високий рівень розвитку й сприятиме
виявленню обдарованості;
– постійне підтримання інтересу до розумової праці, позитивного емоційнопіднесеного фону інтелектуальної діяльності;
– перманентні педагогічні спостереження вчителя за обдарованим учнем
і забезпечення індивідуального підходу;
– створення атмосфери взаємного сприйняття, підтримки та партнерських
відносин в учнівському колективі;
– залучення всіх стейкхолдерів до організації педагогічного середовища для
розвитку обдарованості.
У розвитку обдарованості велике значення і роль належить освітньому
середовищу, у якому перебуває дитина, та його екологічності, педагогічному впливові,
соціальниму середовищу, партнерству стейкхолдерів тощо – тобто зовнішнім
педагогічним і соціальним чинникам формування обдарованої особистості.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначенні особливостей зазначених
складових.
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Tkachenko L. I.
DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

The article emphasises the relevance of the studied problems in view of the methodology
of human-centrism – philosophical and educational substantiation of personal development of a human
being in modern conditions of information society. The problem of accompanying a gifted child in order
to create an appropriate educational and pedagogical environment for its development is considered.
On the basis of the analysis of multi-vector intelligence of the leading researchers of giftedness,
the components concerning the pedagogical aspect – the so-called external factors of forming giftedness
– are distinguished.
It is based on a thesis that is emphasized by virtually all researchers and that is the core
of pedagogical attention to giftedness and organization of purposeful pedagogical influence on the gifted
person. The main point is that the development of giftedness is subject to the detection and development
of the makings of personality. The makings themselves cannot become abilities without pedagogical
influence on the personality and cannot ensure the development of the gifted personality at all stages
of his growth.
The most important aspects of the pedagogical problem of giftedness are those related to the
identification of the gifted person, pedagogical observations on the manifestations of giftedness,
individualization of development, creation of appropriate educational and information space, providing
the required emotional and intellectual background of giftedness development and more.
The author concludes that in the development of giftedness the great importance and role belongs
to the educational environment, in which the child resides, and its environmental friendliness,
pedagogical influence, social environment, partnership of stakeholders etc. – that is, external
pedagogical and social factors of formation of gifted personality. He sees the prospects for further
research in determining the features of these components.
Key words: giftedness, makings, abilities, pedagogical support, individuality, intellectual
development, human-centrism.
Дата надходження статті: «25» вересня 2019 р.
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УДК 371
Чижик Т. Г.*
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» ТА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
В ПЕДАГОГІЦІ ХХ СТОЛІТТЯ ТА СЬОГОДЕННІ
У статті проаналізовано наукові доробки щодо визначення змісту понять «фізична
культура» та «фізичне виховання», дана характеристика цим поняттям, а також зроблені
висновки щодо тлумачення зазначених понять науковцями з різних точок зору. Фізична
культура розглядається як вид загальної культури людини і суспільства, який поділяється
на рекреативну фізичну культуру, лікувальну фізичну культуру й адаптивну фізичну
культуру, а фізичне виховання як вид виховання, специфічним змістом якого є навчання
рухам, розвиток рухових здібностей, оволодіння спеціальними фізкультурними знаннями
й формування усвідомленої потреби у фізкультурних заняттях
Здіснений аналіз дозволив виявити взаємозв’язок та відмінності між фізичною
культурою та фізичним вихованням, а також виділити діяльний компонент фізичного
виховання. Під час дослідження встановлено, що фізична культура є частиною загальної
культури суспільства, яка розглядається в більш широкому аспекті. Також зазначається, що
під фізичним вихованням розуміють процес поліпшення здоров’я, підвищення рівня розвитку
фізичних якостей, рухової підготовленості, процес гармонійного розвитку особистості.
Розглянуто літературні джерела та роботи науковців Л. Кун, Б. Голошапова, Б. Шияна,
Л. Матвєєва, Б. Ашмаріна, Т. Круцевич, В. Лук’яненка, А. Гужаловського, Ж. Холодова,
В. Кузнєцова та інших з питань визначення характеристики понять та взаємозв’язків між
фізичною культурою та фізичним вихованням надали можливість зробити висновки про те,
що формування умінь і навичок, а також знань, цілеспрямованого й ефективного
використання засобів фізичної культури здійснюється в процесі фізичного виховання. Процес
фізичного виховання виступає діяльною стороною фізичної культури, завдяки якій
відбувається перетворення цінностей фізичної культури в особисте надбання людини.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, система, педагогічний процес,
уміння, навички, спорт, фізична підготовка.
Ще з ХХ століття в педагогіці основними поняттями системи фізичного виховання
є «фізична культура», «спорт» та «фізичне виховання», де найбільш загальною є фізична
культура.
Фізична культура є важливим суспільним явищем. Усвідомлення великого
суспільного значення фізичної культури обумовило розробку й ухвалення Закону
України «Про фізичну культуру і спорт» (№ 3808-ХІІ від 24.12.93 р.). Цей Закон визначає
загальні правові, соціальні, економічні й організаційні основи фізичної культури
і спорту в Україні, участь державних органів, посадових осіб, а також підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності в зміцненні здоров’я громадян,
досягненні високого рівня працездатності та довголіття засобами фізичної культури
та спорту. Найбільшу соціальну вагу фізичної культури і спорту мають освітні,
оздоровчі та виховні завдання, під час вирішення яких готуються фізично і морально
здорові молоді люди для довголітньої, продуктивної праці на користь своєї держави
та суспільства.
Однією з функцій фізичної культури і спорту в 1950-1990 рр. було зміцнення
здоров’я, а також виховання фізично розвиненої особистості.
Значення фізичної культури і спорту як засобу підготовки населення до праці було
закріплено в низці правових актів: постановах ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про
заходи щодо подальшого розвитку фізичної культури і спорту» (серпень 1966 р.), «Про
запровадження нового Всесоюзного фізкультурного комплексу «Готовий до праці
і оборони УРСР (ГТО)» (січень 1972 р.) тощо.
*
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Єдиного загальновизнаного поняття фізичної культури й фізичного виховання
немає й нині. У вітчизняній і зарубіжній літературі в ці поняття вкладають різний зміст.
Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених вивченню різних
аспектів даних понять, у педагогічній науці недостатньо розроблена проблема їхнього
взаємозв’язку та співвідношення.
У педагогіці ХХ століття та сьогоденні широкого спектру досліджень набули
питання, які пов’язані з фізичним вихованням та фізичною культурою:
 становлення та розвиток фізичної культури та спорту – Л. Кун, Б. Р. Голошапов
та інші [3; 6];
 теорія та методика фізичного виховання – Б. М. Шиян, Л. П. Матвєєв,
Б. А. Ашмарін., Т. Ю. Круцевич, В. П. Лук’яненко та інші;
 особливості фізичного виховання серед різних верств населення –
А. А. Гужаловський, Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов та інші.
Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених різним аспектам понять
фізичної культури та фізичного виховання, поза увагою учених залишається проблема
визначення їхнього взаємозв’язку та відмінностей.
Метою статті є визначення сутності понять фізична культура, фізичне виховання,
а також визначення й характеристика зв’язків між ними.
Фізична культура як соціальне явище функціює протягом усієї історії людського
суспільства. На стан та розвиток фізичної культури в суспільстві впливали виробничі
відносини людей, економічна, політична та ідеологічна форми боротьби, досягнення
науки, філософії, мистецтва. Незважаючи на те, що фізична культура має настільки
ж давню історію, як і суспільство, цей термін з’явився лише в кінці XIX ст.
Термін «фізична культура», як і більш загальний термін «культура», не є й не був
однозначним. Спочатку фізична культура - «cultura» - мала латинський вплив, означала
виховання, освіту, розвиток, шанування та розповсюджувалася в медицині, педагогіці,
науці й військовій справі. У 1899 р. англійське словосполучення «рhysical culture»
перекладалося як «фізичний розвиток». У 1908 р. німецьке «korper kultur» зазначалося
та перекладалося як «культура тіла, краса і сила». Починаючи з 1911 р., з’являються
вітчизняні роботи, у яких зустрічається термін «фізична культура».
На першому етапі фізична культура в УРСР сприймалася, як певна система
фізичних вправ або як вихована й розвинена краса тіла. Пізніше поняття «фізична
культура» розглядалося в більш широкому аспекті. Воно включало охорону здоров’я,
режим харчування, сну і відпочинку, особистої та громадської гігієни, використання
природних факторів природи (сонце, повітря і вода), фізичні вправи і фізична праця.
Фізичне виховання – вічна категорія. Воно існує з часу виникнення людського
суспільства й буде існувати надалі, як одне з найбільш необхідних умов суспільного
виробництва й життя людини.
В «Енциклопедії культурології» фізична культура визначена, як галузь культури,
яка регулює діяльність людини (її спрямованість, способи), пов’язана з формуванням,
розвитком і використанням тілесно-рухових здібностей людини у відповідності
з прийнятими культурними (субкультурними) нормами, цінностями і зразками.
За даними «Великого енциклопедичного словника», фізичне виховання – це частина
загального виховання; спрямована на зміцнення здоров’я, гармонійного розвитку
організму людини; один з показників стану фізичної культури в суспільстві, основними
засобами якого є заняття фізичними вправами, загартування організму, гігієна праці
та побуту.
У підручнику «Теорія та методика фізичної культури» за редакцією
Б. А. Ашмаріна зазначені схеми співвідношення основних понять, які подаються через
призму фізичного виховання, через його функції, зв’язок та взаємодію з іншими
елементами системи фізичної культури. Зокрема, найбільш загальним поняттям
є »фізична культура». Поняття «фізична культура» відноситься до поняття «культура»
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як приватне до загального. Фізична культура є частиною загальної культури народу,
процесом і результатом діяльності людини по перетворенню своєї фізичної (тілесної)
природи. Це є сукупність матеріальних і духовних цінностей суспільства, які
створюються й використовуються для фізичного вдосконалення людей.
Фізична культура в школі – це сукупність матеріальних і духовних цінностей,
створених суспільством, які використовуються в школі для фізичної підготовки дітей
до життя.
Фізичне виховання входить у поняття «фізична культура» як її діяльнісна частина
у вигляді трьох напрямів педагогічного процесу: загального фізичного виховання,
фізичного виховання з професійною спрямованістю і фізичного виховання
зі спортивною спрямованістю.
Виховання — це галузь культурної діяльності людей, спосіб передачі, освоєння
й удосконалення досягнень культури.
Фізичне виховання є педагогічною системою фізичного вдосконалення людини.
У процесі фізичного виховання використовуються розроблені комплекси фізичних
вправ у поєднанні з силами природи та гігієнічними факторами для формування
рухових умінь, спеціальних знань, виховання фізичних якостей і різнобічного
морфофункціонального вдосконалення організму у відповідності з вимогами
суспільства [1, с. 8-12].
За даними Видріна В. М., Матвєєва Л. П., до основних понять галузі фізичної
культури належать такі: «фізична культура», «фізичне виховання», «спорт», «фізичний
розвиток», «фізична досконалість», «фізична підготовка», «фізична освіта». Найбільш
загальним з них є поняття «фізична культура».
Фізична культура – це один з основних видів власне людської культури, специфіка
якої полягає, головним чином, у тому, що цей вид культури профільований у напрямі,
що призводить до оптимізації фізичного стану та розвитку індивіда в єдності з його
психічним розвитком на основі раціоналізації та ефективного використання його
власної рухової активності в поєднанні з іншими культурними цінностями; це діяльність
та соціально значущі результати по створенню фізичної готовності людей до життя;
з одного боку, це специфічний прогрес, а з іншого, – результат людської діяльності,
а також засіб і спосіб фізичної досконалості.
Фізична культура – вид культури людини і суспільства, який поділяється на
рекреативну фізичну культуру, лікувальну фізичну культуру й адаптивну фізичну
культуру.
Фізичне виховання – це вид виховання, специфічним змістом якого є навчання
рухам, розвиток рухових здібностей, оволодіння спеціальними фізкультурними
знаннями й формування усвідомленої потреби у фізкультурних заняттях [2, с. 16-18].
За даними В. І. Ільінич і Ж. К. Холодова, фізична культура – частина загальної
культури суспільства, що відображає способи фізкультурної діяльності, результати,
умови, необхідні для культивування, спрямовані на освоєння, розвиток і управління
фізичними та психічними здібностями людини, зміцнення його здоров’я, підвищення
працездатності, а також фізична культура – це елемент культури особистості,
специфічний зміст якого становить раціонально організована, систематична діяльна
активність, використовувана людиною для оптимізації стану свого організму [7; 8].
У підручнику «Теорія і методика фізичного виховання» за редакцією
Т. Ю. Круцевич, фізична культура людини (індивідума) розглядається, як процес
оволодіння знаннями, уміннями й навичками виховної, навчальної, оздоровчої,
рекреаційної діяльності для подальшого використання в процесі самовдосконалення,
і як результат — рівень фізичного здоров’я, який людина змогла зберегти або
покращити завдяки своєму бажанню, знанням, здоровому способу життя та рухової
активності.
Фізичне виховання є спеціалізованим педагогічним процесом цілеспрямованої
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систематичної дії на людину фізичними вправами, силами природи, гігієнічними
факторами з метою зміцнення здоров’я, розвитку фізичних якостей, удосконалення
морфологічних і функціональних спроможностей, формування й покращання основних
життєво важливих рухових навичок, умінь та пов’язаних із ними знань, забезпечення
готовності людини до активної участі у суспільному, виробничому й культурному
житті [4; 5].
Аналізуючи літературні джерела та роботи науковців з питань характеристики
понять та визначення взаємозв’язків між фізичною культурою та фізичним вихованням,
ми можемо зробити висновки про те, що формування умінь і навичок, а також знань,
цілеспрямованого і ефективного використання засобів фізичної культури здійснюється
саме в процесі фізичного виховання. Процес фізичного виховання виступає
як діяльнісна сторона фізичної культури, завдяки якій відбувається перетворення
цінностей фізичної культури в особисте надбання людини. Це знаходить своє
відображення в поліпшенні здоров’я, підвищенні рівня розвитку фізичних якостей,
рухової підготовленості, більш гармонійному розвитку тощо.
Проводячи аналіз взаємозв’язку між фізичним вихованням і фізичною культурою,
відзначимо, що нерідко фізичне виховання виступає однією з частин фізичної культури.
Таке трактування співвідношення двох понять не позбавлене сенсу, але, на думку
багатьох авторів, недостатньо коректне. Точніше кажучи, фізичне виховання є відносно
фізичної культури не стільки частиною, скільки однією з основних форм функціювання
в суспільстві, а саме педагогічно організованим процесом передачі й засвоєння
її цінностей у межах системи освіти. Фізичному вихованню притаманні всі ознаки
педагогічного процесу, а саме: провідна роль педагога-фахівця, організація діяльності
вихователя та вихованців згідно з дидактичними та педагогічними ознаками,
спрямованість діяльності на вирішення завдань освіти і виховання, побудова занять
у відповідності з закономірностями розвитку людини тощо.
Таким чином, проаналізувавши поняття фізичної культури та фізичного
виховання за даними різних авторів, ми можемо об’єднати та скласти загальне поняття,
яке буде відображати сутність кожного.
Отже, фізична культура – це частина загальної культури суспільства, яка
відображена сукупністю матеріальних і духовних цінностей суспільства та спрямована
на перетворення людиною своєї фізичної (тілесної) природи, на оптимізацію фізичного
стану та розвитку індивіда в єдності з його психічним розвитком на основі
раціоналізації та ефективного використання його власної рухової активності в поєднанні
з іншими культурними цінностями.
Фізична культура – вид культури людини і суспільства, який поділяється на
рекреативну фізичну культуру, лікувальну фізичну культуру й адаптивну фізичну
культуру.
Фізичне виховання – це педагогічна система фізичного вдосконалення людини,
у процесі функціювання якої використовуються розроблені комплекси фізичних вправ
у поєднанні з силами природи та гігієнічними факторами для формування рухових
умінь,
спеціальних
знань,
виховання
фізичних
якостей
і
різнобічного
морфофункціонального вдосконалення організму у відповідності з вимогами
суспільства.
Перспективою подальших досліджень є аналіз компонентів фізичного виховання:
фізична підготовка, фізичний розвиток, фізична підготовленість, фізична освіта, а також
характеристика їх співвідношення, взаємозв’язку та відмінностей, порівняння цих
понять.
Література:
1.
2.

Ашмарін Б. О. Теорія і методика фізичного виховання. М.: Просвіта, 1990. 376 с.
Гелецький В. М. Теорія фізичної культури і спорту. Красноярськ: ІПК СФУ, 2008. 342 с.


34



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


3.
4.
5.
6.
7.

8.

Голошапов Б. Р. История физической культуры и спорта. М.: Издательский центр
«Академия», 2001. 312 с.
Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Київ: Олімпійська література, 2008.
391 с.
Круцевич Т. Ю. Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Освіта,
2012. 200 с.
Кун Л. История физической культуры и спорта. М.: Радуга, 1982. 387 с.
Ротерс Т. Т. Теорія і методика розвитку особистості школяра у взаємодії фізичного
та естетичного виховання: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 130001/ Харківський держ. пед. унт ім. Г. Сковороди. X., 2002. 40 с.
Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта. М.: Издательский
центр «Академия», 2003. 450 с.

Chyzhyk T. G.
CORRELATION OF CONCEPTS «PHYSICAL CULTURE» AND «PHYSICAL EDUCATION» IN THE
PEDAGOGY OF THE XX CENTURY AND PRESENT

The scientific works on determining the content of such concepts as «physical culture» and
«physical education» are analysed in the article; the description of these concepts is given; conclusions
regarding the interpretation of these concepts by scientists from different points of view are drawn.
Physical culture is considered as a type of general culture of a person and society, that is divided into
recreational physical culture, physiotherapy and adaptive physical culture, and physical education
as a type of education, the specific content of which is training in movements, development of motor
abilities, mastery of special physical knowledge and the formation of a conscious need in physical
education.
The analysis made it possible to identify correlation and difference between physical culture
and physical education, as well as highlight the active component of physical education. It is found
in the research that physical education is a part of the general culture of society, which is considered
in a broader aspect than physical education. It is also noted that physical education refers to the process
of improving health, increasing the level of development of physical qualities, physical fitness,
the process of harmonious development of the individual.
Literary sources and works of such scientists as L. Kun, B. Holoshapov, B. Shyiana,
L. Matvieieva, B. Ashmarin, T. Krutsevych, V. Lukianenko, A. Huzhalovskoho, Zh. Kholodova,
V. Kuznietsova and others concerning questions of defining the characteristics of concepts and
correlation between physical culture and physical education made it possible to conclude that the
formation of skills and knowledge, purposeful and effective use of physical culture is carried out in the
process of physical education. The process of physical education acts as an active side of physical
culture, due to which the transformation of the values of physical culture into a person’s personal
property takes place.
Key words: physical education, physical culture, system, pedagogical process, abilities, skills,
sport, physical preparation.
Дата надходження статті: «24» вересня 2019 р.
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Розділ 2
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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Козловський Ю. М., Козловська І. М., Білик О. С.*
ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ
У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

У статті обґрунтовано та описано дидактичну систему інтегративно-предметного,
усі елементи якої взаємопов’язані та дозволяють утворювати конкретні структури, залежно
від мети функціювання системи. Показано, що головною особливістю такої системи є те,
що поділ змісту навчального матеріалу не відбувається зовні, а зсередини дидактичної
системи. Досліджено співвідношення між предметним та інтегративним компонентом
у навчальному процесі як у сенсі змісту навчального матеріалу, так i його методів
та організаційних форм. Доведено, що науково обґрунтована перебудова предметної системи
навчання визначає суть і зміст навчання, організаційну структуру інтегративнопредметного навчання, його функції, рiзноварiантнiсть в умовах професійної школи,
що забезпечує підвищення рівня загальноосвітньої та фахової підготовки без перевантаження
учнів. Узагальнено результати попередніх досліджень авторів та виділено суттєві ознаки
інтегративного та предметного навчання, можливі структури поєднання цих елементів, які
характеризують та включають переваги кожної з систем. Порівняно різні підходи до навчання
(проблемний, розвивальний, модульний тощо), що формують вихідні положення відповідної
дидактичної системи. Охарактеризовано штучні дидактичні системи та конструкції,
де умови інтеграції виконуються не повністю, тому існує небезпека підміни інтегративних
утворень такими, які лише схожі на них, або мають деякі їхні ознаки. Описано проміжні,
інтегральні дидактичні системи, де згідно з визначеними цілями, задається гнучка система
структурування змісту навчання, передбачається групування знань не лише за предметним
(основи наук) чи комплексним (традиційні «інтегровані» курси), а за об’єктним і проблемним
принципами. Показано, що впровадження системи інтегративно-предметного навчання
передбачає поетапне перетворення існуючих дидактичних систем.
Ключові слова: система, дидактична система, інтегративний підхід, інтеграція,
формування, інтегральна система, інтегрована система, інтегративна система, система
інтегративно-предметного навчання
Проблема формування дидактичних систем є надзвичайно актуальною
проблемою педагогіки професійної школи. Професійна педагогіка як наука про
загальні та специфічні закони, закономірності, принципи, правила та умови освіти,
навчання, виховання й формування особистості спеціаліста-професіонала розкриває
методологічні, теоретичні та методичні основи педагогічного процесу в професійній
школі. Методологічні основи інтеграції знань у цьому контексті передбачають, на нашу
думку, також визначення взаємозв’язку теоретичних і методичних основ інтеграції
знань, розробки та побудови теорії дидактичної інтеграції, а також визначення
інтегративних чинників і дослідження їхнього впливу на формування особистості учня.
Одним з першорядних завдань дидактичної iнтеграцiї є визначення оптимального
спiввiдношення мiж предметним та iнтегративним компонентом у навчальному
процесi. Для цього необхiдно, передусім, вирiзнити базовi, суттєвi ознаки
iнтегративного та предметного навчання, видiлити базовi структури поєднання цих
елементiв, якi характеризують та включають переваги кожної з систем, а тодi виробити
науково обґрунтованi пiдходи до поєднання цих елементiв у єдиній структурi
iнтегративно-предметного навчання.
Останніми роками інтегративній тематиці присвячені праці, у яких досліджено
побудову інтегрованих курсів [8]. Соціально-філософські аспекти інтеграційних
процесів в освіті зокрема досліджував О. Г. Мельник [4]. Аналізуючи підходи
до вирішення проблеми, освіту розглядають як робоче поле інтеграції для
*
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різноманітних методичних розробок [5]. Багатогранні виміри інтеграції у викладанні
англійської мови для природничих наук розглянуто в [10]. Прогнози щодо інтеграції
технологій в освіту представлено у [9]. Міждисциплінарну інтеграцію знань
у педагогічних системах розглянуто в праці В. П. Курка [3].
Досліджено також загальнонаукові передумови інтеграції змісту гуманітарних
та природничих дисциплін у вітчизняній педагогіці другої половини XX – початку
XXI століття [7].
Водночас питання формування дидактичних систем у контексті інтегративного
підходу залишається малодослідженим.
Наше завдання – обґрунтувати доцільність та представити сутність дидактичної
інтегративної системи для професійної школи.
У традиційній дидактичній системі згідно зі встановленими цілями визначена
жорстка система поділу навчального матеріалу на предмети та курси. Взаємодія між
ними відбувається лише на рівні міжпредметних зв’язків, тобто обміну інформацією,
яка не передбачає якісних перетворень різнопредметних знань.
Структурування змісту навчального матеріалу відбувається зовні, а незначні зміни
проводяться лише в межах окремих навчальних курсів. Інтегровані курси (наприклад,
«Природознавство») також мають установлену структуру, визначену зовні. Прикладом
такої освітньої системи є традиційна класно-урочна система. У контексті дидактичної
інтегрології вона є інтегрованою дидактичною системою, де елементи інтеграції
використані епізодично та задаються зовні. Такий підхід допускає існування штучних
підсистем та конструкцій, де умови інтеграції виконуються не повністю. Постійно існує
небезпека підміни інтегративних утворень такими, які лише схожі на них, або мають
деякі їхні ознаки (рис. 1).

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС №1

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС № 2
навчального
матеріалу
на умовні
одиниці

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС № 3

Міжпредметні
зв’язки

ПОДІЛ
ЗМІСТУ

....................................

Рис.1. Умовне зображення інтегрованої дидактичної системи
Низка інноваційних дидактичних систем чи модифікацій традиційної системи
навчання можна назвати інтегральними дидактичними системами. Згідно
з визначеними цілями тут задається гнучка система структурування змісту навчання,
передбачається групування знань не лише за предметним (основи наук)
чи комплексним (традиційні «інтегровані» курси), а за об’єктним і проблемним
принципами. Прикладом може бути модульна система навчання. Інтегральний підхід
також передбачає визначення зовні поділу навчального матеріалу, проте, окрім
інтегрованих підсистем, з’являються підсистеми інтегральні. Ці утворення передбачають
використання інтеграції на більш високих рівнях (професійної спрямованості навчання,
поява проблемних інтегрованих курсів тощо).
Суттєва відмінність інтегральних систем від інтегрованих – наявність достатньої
підстави для інтеграції. Межі між навчальними предметами є більш «прозорими»,
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допускаються взаємодія та взаємовплив знань. Іншими словами, якщо в межах
інтегрованих систем інтеграція підпорядковується лише заданій меті (практично не
враховуючи природи елементів інтеграції), то в інтегральних системах інтеграція
відбувається з урахуванням природи елементів інтеграції та визначенням її об’єктивних
передумов (рис. 2).
ПРЕДМЕТНИЙ КУРС

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ
навчального
матеріалу
на умовні
одиниці

ІНТЕГРОВАНИЙ (РІЗНОПРЕДМЕТНИЙ КУРС)
...................................

комплекси, синтез знань,
міжпредметні зв’яз ки

ПОДІЛ
ЗМІСТУ

Рис. 2. Умовне зображення інтегральної дидактичної системи
Аналіз цих двох груп дидактичних систем дає підстави для моделювання третьої
групи – інтегративної дидактичної системи, яка базується на ідеях природньої
інтеграції та синергетики. Інтегративний підхід передбачає інтеграцію як зовнішню, так
і внутрішню як змістову, так і процесуальну. Усі елементи інтегративної системи
взаємопов’язані та утворюють певну структуру (таких структур може бути декілька,
залежно від мети формування системи).
Головною особливістю такої системи є те, що поділ змісту навчального матеріалу
не відбувається зовні, а зсередини дидактичної системи. Найменші елементи знання
(елементарні частки: поняття, терміни тощо) формують атомарні А–системи знань:
інваріантні системи, куди входять фундаментальні знання. Ці системи формують більш
складні М–системи молекулярного рівня, які складаються з комбінацій однакових
і різних атомарних систем. На цьому етапі формуються проблемні блоки, зміст яких
визначається цілями освіти. Ці проблемні блоки формують різноманітні типи
навчальних курсів (предметні курси за основами наук, інтегративні курси, модулі
та полімодулі тощо) (рис. 3).
МЕТА
освіти

проблеми
1.....
2.....
3.....

СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ
(предметні курси, інтегративні курси, полімодулі тощо)
ПРОБЛЕМНІ ІНТЕГРОВАНІ БЛОКИ
Системи знань М-рівня
Системи знань А-рівня
Елементарні частки (поняття)

Рис. 3. Умовне зображення інтегративної дидактичної системи
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В основі системи інтегративно–предметного навчання лежать принципи
відповідності вимогам суспільства, неперервності професійної освіти, інтегративного
підходу до навчання в єдності з принципом диференційованого підходу, професійної
спрямованості вивчення загальноосвітніх дисциплін, системності та синергетичного
підходу до структурування знань.
Підходи до навчання (проблемний, розвивальний, модульний тощо) формують
вихідні положення відповідної дидактичної системи. Наприклад, суть проблемного
пiдходу – використання в структурi змiсту навчального матерiалу як одиниць
не навчальних предметiв, а проблем науки. Інтеграція знань також передбачає
проблемний підхід до змісту навчального матеріалу.
Інший приклад: навчальний модуль є результатом iнтеграцiї рiзних видiв і форм
навчання, якi пiдпорядковуються загальнiй темi навчального курсу чи актуальнiй
науково-технiчнiй проблемi. Аналогiчно змiст навчального матерiалу може
iнтегруватися навколо певної проблеми чи iдеї, формуючи вiдносно самостiйну
одиницю, наприклад, iнтегрований курс.
Дидактичні системи є динамічними, тому дослідження характеру зміни їхніх
базових параметрів є необхідною умовою побудови ефективного навчального процесу.
Аналогічно до міжнародного терміну «змінна дидактичного процесу», в останні роки
уводиться термін «продуктогенна причина» (як завгодно мала причина, подальше
розчленування якої неможливе без втрати смислу) та чинник впливу на протікання
дидактичного процесу, який складається мінімум з двох продуктогенних причин. Закон
мінімуму в дидактиці встановлює залежність результатів навчання від найменшого
чинника, а діагностичні карти дають можливість установити вплив різних чинників на
рівень навченості учнів. На нашу думку, у побудові чи перетворенні дидактичної
системи суттєву роль відіграє інтеграція дидактичних чинників.
Упровадження системи інтегративно–предметного навчання передбачає поетапне
перетворення дидактичних систем. Навчальний предмет визначається як організаційна
одиниця навчання, яка з огляду на цілі, зміст, методи й організаційні форми повинна
являти собою ціле. Однак є більш категоричні означення, де навчальні предмети
однозначно пов’язуються з суто предметною системою навчання, вони є обґрунтованою
системою наукових знань i практичних умiнь, що уособлюють основний змiст i методи
певної науки. Вважаємо, що основою для навчального предмета має бути більш
широка: галузі знань (як предметні, так і інтегровані). Структура навчального предмета
має багато спiльного зi структурою вiдповiдної галузi знань.
Вплив предметної структури наукового знання на вибiр i спiввiдношення
як навчальних предметiв, так i предметного й iнтегративного навчання в усiх типах
навчальних закладiв у низцi випадкiв є визначальним у формуваннi змiсту освiти.
Система є сукупнiстю інтегрованого змiсту, рекомендаціями щодо форм, методiв
I засобiв його вивчення. Опис системи інтегративно-предметного навчання зводиться до
характеристики цiлей, змiсту освiти, дидактичних процесiв, методiв, засобiв і форм
навчання та її принципiв.
Організація складних систем має ієрархічний характер, тому система
інтегративно-предметного навчання може бути розкладена як різні утворення.
Ці утворення більш низького порядку (інтеграція знань, інтеграція форм навчання
тощо) є системами й знову можуть бути розкладені два різні за характером ряди:
синхронний розріз, де ряд відображає різні рівні розвитку окремих структур і функцій
уже складеної системи, та діахронний розріз, що передбачає ряд генетичний, який
відображає історію виникнення, ускладнення даної структури та її функцій.
Проблема оптимального поєднання предметного та iнтегративного навчання
в професiйній школі пов’язана з виявленням ефективних шляхiв формування засобами
рiзнопредметних знань двох важливих сторiн особистостi фахівця, його загального
розвитку та професiйного рiвня. Ця проблема складається з кiлькох груп проблем

40



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


рiзного рiвня. Передусім, це розвиток методологiчних основ iнтегративного навчання
(зокрема, у межах одного загальноосвiтнього предмета). По-друге, проблеми
теоретичного характеру, пов’язанi з розробкою дидактичних моделей iнтегративного
навчання рiзного типу. По-третє, формування логiчної послiдовностi розвитку
iнтегративних iдей вiд їхнього загальнонаукового обґрунтування до використання
в конкретних методиках.
Формування системи інтегративно-предметного навчання в професійно-технічній
школі передбачає декілька етапів: розробку основних положень теорії дидактичної
інтеграції; обґрунтування методу інтеграції знань на базі профільованого
загальноосвітнього предмета; обґрунтування ідеї вінтегровування знань у базовий
загальноосвітній предмет; розробку моделі дидактичних систем у контексті
інтегративного підходу; обґрунтування структури інваріантної частини моделі; розробку
алгоритмів побудови варіативної частини моделі; розробку варіативних моделей для
шкіл різного профілю; установлення критеріїв вибору варіативних моделей;
конкретизація моделей для базового загальноосвітнього предмета; розробка курсів
інтегративного, предметного та інтегративно–предметного характеру як компонентів
цілісної дидактичної системи.
Таким чином, уважаємо, що строге дотримання наукового інтегративного підходу
до побудови дидактичної системи однозначно обумовлює формування саме системи
з усіма її атрибутами. На основі аналізу предметного навчання та можливостей
інтегративного навчання, з урахуванням виведених вище концептуальних положень
інтеграції знань, пропонується дидактична система інтегративно-предметного навчання
як поліфонічна система, побудована на засадах інтеграції дидактичних чинників.
Науково обґрунтована перебудова предметної системи навчання визначає суть і зміст
навчання, організаційну структуру інтегративно-предметного навчання, його функції,
рiзноварiантнiсть в умовах професійної школи, що забезпечує підвищення рівня
загальноосвітньої та фахової підготовки без перевантаження учнів. Проблема
оптимального поєднання предметного та інтегративного навчання в професійній школі
пов’язана з виявленням ефективних шляхів формування засобами рiзнопредметних
знань двох важливих аспектів особистості фахівця: загального розвитку та професiйної
компетентності
До подальших досліджень відносимо розробку моделі дидактичних систем
у контексті інтегративного підходу.
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Kozlovskyі Yu. M., Kozlovska I. M., Bilyk O. S.
FORMATION OF DIDACTIC SYSTEMS IN THE CONTEXT OF AN INTEGRATIVE APPROACH

Authors of the article describe the didactic system of integrative-object elements. All elements
of this system are interconnected and allow to form specific structures, depending on the purpose
of system’s functioning. It is shown that the main feature of this system is that the division of the
content of the educational material doesn’t occur outside of the system. It occurs inside of the didactic
system. The relation between the subject and the integrative component in the educational process
is investigated. It is investigated not only in the sense of the content of the educational material.
It includes methods and organizational forms too. It is proved that the scientifically substantiated
restructuring of the subject system of education determines the main content of training. It determines
the organizational structure of integrative-subject training, its functions, the variety in the conditions
of professional school. It provides an increase in the level of general and professional training without
increasing the number of subjects and unnecessary load. The results of the authors’ previous research
are summarized. The essential features of integrative and subject-based learning are highlighted.
The possible structures of the combination of these elements are characterize. The benefits of each of the
systems are described. The authors compare different approaches to learning (problematic,
developmental, modular, etc.). This approaches form the starting points of the relevant didactic system.
The artificial didactic systems and constructions where the conditions of integration are not fully
fulfilled are characterized too. It exists a danger of replacement of integrative formations with those that
are only similar to them (they have some of their features). Intermediate, integral didactic systems are
described in the article. According to the defined goals, a flexible system of structuring of the content
of learning is characterized.It includes knowledge grouping not only by subject (science) or complex
(traditional «integrated» courses), but by objective and problematic principles. It is shown that the
introduction of the system of integrative-subject learning involves the gradual transformation
of existing didactic systems.
Key words: system, didactic system, integrative approach, integration, formation, integrated
system, integrated system, integrative system, system of integrative-subject learning.
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Козіброда Л. В.*
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ З АУТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
У статті увага зосереджена на виявленні й аналізі особливостей навчання й виховання
дітей з аутичними розладами в закладах загальної освіти на сучасному етапі. На основі
різностороннього аналізу виокремлено особливості дефініції «аутизму» відповідно до медикопсихологічного та теоретико-педагогічного підходів. З’ясовано, що деталізація критеріїв
до визначення аутичних розладів сприяє появі значної кількості тлумачень цих понять
та глибшій класифікації останніх, що допомагає кращому розумінню поведінкових
та емоційно-комунікативних особливостей розвитку дітей з аутичними розладами,
*
© Козіброда Л. В.

42



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


ефективній роботі медико-психологічного й педагогічного персоналу в школі. Установлено,
що головним завданням інклюзивної освіти в галузі допомоги дітям, які страждають
аутизмом, є створення нових умов для їхньої соціалізації, що створюють можливості
самореалізації такої дитини в суспільстві. Зазначено, що педагогічна, соціальна робота
й психологічний супровід дітей з аутичними розладами повинні бути спрямовані
на підвищення їхнього особистісного, пізнавального та соціального статусу з метою їхньої
подальшої інтеграції в соціум.
У статті також подано низку рекомендацій щодо роботи вчителя з дітьми
із аутичними розладами. Серед останніх звернено увагу на адаптацію та модифікацію
освітніх програм та навчального матеріалу відповідно до психо-неврологічних особливостей
розвитку дитини з аутизмом з метою кращого забезпечення її індивідуальних потреб, фахової
взаємодії всіх спеціалістів, що забезпечують підтримку й супровід дитини з аутичними
розладами в загальноосвітній школі, розробку комплексної програми, що передбачає
формування й розвиток емоційно-пізнаваної й комунікативної сфери дитини з аутичними
розладами, її подальшої соціалізації. Виявлено основні виклики, що стоять перед сучасними
українськими загальноосвітніми закладами щодо роботи з дітьми, які мають особливі освітні
потреби.
Ключові слова: діти з особливими потребами, інклюзивна освіта, аутизм, аутичні
розлади, інклюзивне освітнє середовище.
Сучасна українська школа декларує свою готовність до впровадження інклюзивної
освіти, що передбачає створення умов для навчання дітей з особливими освітніми
потребами, розробку й адаптацію навчальних планів для них, підготовку педагогічних
кадрів, що працюватимуть в умовах інклюзивного середовища. Проте попри стрімкий
розвиток і впровадження інклюзії в заклади загальної середньої освіти, багато викликів,
особливо практичного характеру, постає перед освітянами, які є її головними
популяризаторами.
Серед факторів, що заважають ефективному впровадженню інклюзивної освіти
в українських школах, можна виділити недостатнє розуміння необхідності інклюзії
в школах, брак ресурсів, відсутність досвіду в педагогів, передусім, – у питаннях,
що стосуються особливостей навчання дітей з різними психо-неврологічними
захворюваннями. До останніх відносяться аутичні розлади, які мають різну природу
й специфічні прояви і по-різному класифікуються та потребують особливого підходу
до виховання й навчання таких дітей у загальноосвітніх школах.
Питання психофізичного розвитку дітей з аутизмом були предметом спеціального
дослідження В. Башеної В. Засенка, А. Колупаєвої, Т. Сак, О. Таранченко, Г. Хорова,
А. Чуприков. Теоретико-методичні праці О. Доленко, Г. Обужко, К. Островської,
О. Романчук, Т. Скрипник, О. Чеснокова, Д. Шульженко базуються на застосуванні
комплексного підходу до психологічної корекції аутичних порушень у дітей різного
віку. У зв’язку зі стрімким розвитком науки, більш глибоким аналізом психоневрологічних захворювань, деталізацією та виявленням більш специфічних рис й ознак
аутизму в дітей змінюються й підходи до їхнього навчання в школі, постійно
переглядаються начальні цілі та методи роботи, оновлюється зміст і коригується
програма навчання тощо. Відтак виявлення й аналіз особливостей навчання дітей
з аутичними розладами в закладах загальної освіти потребує детальнішого висвітлення
з урахуванням сучасних досліджень у галузі медицини, психології та педагогіки.
Мета статті – висвітлити особливості навчання дітей з аутичними розладами
в закладах загальної освіти з урахуванням міждисциплінарного підходу до специфіки
їхнього розвитку.
З метою кращого висвітлення означеної проблеми пропонуємо звернутися
до визначення поняття «аутизм» та специфіки його трактування відповідно до різних
наукових галузей. Зауважимо, що сучасні дефініції, які характеризують аутизм
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як хворобу є досить розмаїтими та постійно змінюються. Серед найбільш відомих
можемо назвати такі:
 «класичний аутизм» – термін пов’язаний з синдромом Л. Каннера;
 «дитячий аутизм» – використовується Всесвітньою Організацією Здоров’я
(WHO), а також Міжнародною статистичною кваліфікацією хвороб та проблем здоров’я
(The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (далі –
ICD));
 «атиповий аутизм» – термін уведений ICD у десятій редакції (ICD-10). Тут
звертається увага на те, що не всі ознаки аутизму можуть проявлятися в період
розвитку;
 «аутичне захворювання» – термін, який використовується при з’ясуванні
етіології захворювання та відсутності типових ознак його прояву;
 «аутичні розлади» – термін, який використовує Американська психіатрична
асоціація за кваліфікацією Діагностичного й статистичного довідника розумових
відхилень (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (далі – DSM)) [6].
Згідно з основними положень у Діагностичному статистичному довіднику (DSM),
основною рисою розумового недорозвитку є значно нижчий поріг, ніж загального
розвитку, якому притаманні такі ознаки: турбота про себе, здатність вчитися,
комунікувати, нав’язувати міжособистісні контакти в соціумі, дбати про свою безпеку
і здоров’я тощо.
Останні версії DSM є більш модифікованими та характеризуються деталізацією
аутичних розладів із їхніми термінологічними тлумаченнями. Зокрема, у термінології
з’являється поняття «цілісні розлади розвитку», що включає аутичні розлади, синдром
Аспергера (Asperger) синдром Ретта (Retta), дезінтеграційні дитячі розлади.
Американська психіатрична асоціація в новій версії (DSM-5) використовує таке
поняття як «розлади аутичного спектру»(ASD) [5].
Як видно, більш глибокі дослідження аутизму сприяють появі детальної
класифікації відповідних розладів, їхньому тлумаченню та вивченню критеріїв, що
дозволяють діагностувати цю хворобу на різних стадіях у відповідному віці.
На основі сучасних досліджень у галузі психології та медицини можемо
виокремити кілька основних критеріїв, які сприяють діагностиці аутизму серед дітей:
 клінічні, постійні відхилення у сфері поза межами суспільної комунікації
та взаємодії, що проявляється через такі ознаки:꞉
яскраво виражений дефіцит вербальної та невербальної комунікації, який
проявляється в суспільній взаємодії;
відсутність суспільної взаємодії;
брак досвіду й уміння нав’язувати й підтримувати стосунки з ровесниками;
 обмежені, зазвичай повторювані зразки поведінки й зацікавлень, а також
активність, яка проявляється що найменше через два подані нижче прояви:
стереотипна поведінка (моторна/вербальна або нетипова сенсорна діяльність);
призвичаєність до постійної рутини і зразкової поведінки;
обмеженість у зацікавленнях [1; 2; 3; 4; 7].
Зазначимо, що перші прояви хвороби зазвичай проявляються в ранньому віці
(хоча інколи вони можуть не проявлятися у повній мірі). Усі разом взяті симптоми
обмежують й недорозвивають щоденне функціонування дитини.
У новіших версіях класифікації аутизму виділено аспект, пов’язаний з мовними
розладами та комунікацією. Це було мотивовано тим, що цей аспект не є притаманним
тільки для розладів, які відносяться до аутичного спектру й пов’язані з труднощами
мовного характеру, частина осіб з аутизмом, йдеться, передусім, про
високофункціональний аутизм та комплекс Аспергера, не відчуває труднощів,
пов’язаних з мовленням.
Разом з тим рекомендується акцентувати увагу на діагностуванні таких ознак, як
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когнітивні здатності (уміння виявлення й діагностування розумових розладів та їхній
ступінь), мовні навички (можливості відхилення в розвитку мови , а також супутніх
захворювань).
Крім того, з’явилася ще одна група розладів – неврологічні розлади, які включають
розумову неповносправність, мовленнєві розлади (які впливають на розвиток мови),
специфічні розлади шкільних умінь та навичок (дислексія, дисграфія), моторичні
розлади. Необхідно відзначити, що раніше при діагностуванні аутизму був
обов’язковим критерій «вік, у якому з’являлися перші ознаки хвороби», то зараз його
замінено на «початок у ранньому дитинстві» [6].
Захворювання із спектром аутизму є неврологічними розладами розвитку
й повинні діагностуватися від віку немовляти або раннього дитинства, але, як зазначено
у DSM, вони можуть і не розпізнаватися у цьому періоді.
Водночас наголосимо, що розлади із спектром аутизму та розумова
неповносправність є різними проблемами, подібність яких проявляється здебільшого
в їхній причині. У деяких дітей із аутизмом спостерігається занижена розумова
функціональність. Крім того, частина дітей може мати важкі ушкодження центральної
частини головного мозку (здебільшого проявляється суттєвою або глибокою розумовою
неповносправністю).
Серед важливих пізнавальних функцій, що впливають на розумовий розвиток
дитини, можна називати такі: пам’ять, увага, уява, мислення, сприймання й розуміння.
Щодо дітей, у яких вищезгадані функції суттєво затримуються в розвитку, інколи
діагностується розумова неповносправність. Для дітей із спектром аутизму пізнавальні
функції мають інший характер.
Здебільшого вони не знаходяться на одному рівні розвитку. Деякі розвиваються
швидше, а деякі – відстають. Але їхній прояв може характеризуватися окремими
проявами таланту та непересічності в пізнавальному розвитку.
Робота з розумово неповносправними учнями вимагає від учителя постійного
спостереження й реагування на окремі труднощі, які можуть виникати в учня.
Навчальному процесові може сприяти розроблена система позитивної підтримки його
досягнень (успіхів). Це може корисно вплинути на підвищення рівня мотивації до участі
в розв’язанні завдань, а також на його активність на заняттях. Разом з тим досить важко
привчити до самостійності й автономії учня, який потребує директивного стилю
навчання і виховання. Учень повинен бути привчений до самоконтролю. Більше того,
його варто вчити, як можна собі допомогти самому або як попросити допомоги в інших
у більш складних ситуаціях.
Реалізувати ці завдання з учнем, який має розлади із спектром аутизму,
на практиці зовсім непросто, особливо беручи до уваги специфіку його щоденних
звичок та діяльності. Така дитина потребує розуміння й сприйняття своєї поведінки, що
для оточення може видаватися дивною, а інколи навіть незрозумілою.
Керівництво закладів загальної середньої освіти повинно забезпечити таким учням
допомогу в пристосуванні до їхніх індивідуальних потреб та можливостей. Відповідно
до обов’язкових розпоряджень щодо їхнього забезпечення психолого-педагогічним
супроводом, а також постійної підтримки на заняттях та уроках. Для таких учнів
у школі можна організовувати терапевтичні класи, заняття, які розвивають їхні
здібності, навчально-вирівнювальні заняття, корекційно-компенсаційні заняття,
логопедичні та соціотерапевтичні заняття.
Важливим допоміжним аспектом можуть слугувати й індивідуальні заняття
з логопедом. Вони сприяють удосконаленню мовлення та комунікації через збагачення
словникового запасу, корекції та побудови речень. Це стосується також фахівців
психологічного супроводу та соціальних педагогів та терапевтів. Такі заняття з вузькими
спеціалістами повинні концентруватися не тільки на коригування труднощів, які
виникають в учнів, але й таких, які, передусім, сприяють розвиткові позитивних сторін,
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які б могли бути використані з метою мотивації інтелектуального розвитку дитини
з аутичними розладами.
Педагогічний колектив школи повинен декларувати учням з особливими
освітніми потребами свою зацікавленість, що базується на простих, знаних і улюблених
для таких учнів діях. При цьому важливо опиратися в навчанні на конкретно-візуальні
матеріали, загальновідомі знання в поєднанні теорії з практичною діяльністю.
Надзвичайно важливим для вчителя є пошук комунікації з учнями, які не можуть
користуватися вербальною мовою, а також робити вибір відповідних методів,
що можуть допомогти в побудові речень. Йдеться, передусім, про словесну
комунікацію, яка повинна складатися із простих коротких речень і бути зрозумілою для
дітей з аутичними розладами.
Головним завданням для вчителя повинно бути створення в учня відчуття безпеки
в класі та на перерві, а також у психоемоційному середовищі. Для учнів не варто
ставити занадто високі вимоги або формувати для них якийсь особливий критерій
участі в заняттях: не можна позбавляти участі учня в навчальному процесі, навіть якщо
для нього це важко. Активізувати його діяльність можна через диверсифікацію завдань
(легкі, важкі). Завдання повинні ділитися на етапи, а їх виконання повинно
винагороджуватися (похвалою або добрим словом).
Варто підкреслити, що до всіх дітей з особливими освітніми потребами
необхідний індивідуальний підхід. Проте головною метою їхнього навчання й виховання
є підготовка до життя в соціумі на рівні компетенцій, засвоєних цією особистістю.
Підготовка закладів загальної середньої освіти до роботи з дітьми, які мають
особливі освітні потреби, ставить перед ними цілу низку викликів серед яких назвемо
такі:
 забезпечення шкіл фахівцями, які б допомагали вчителям у роботі з такими
дітьми, а також спеціальна підготовка асистентів вчителів та соціальних і медичних
працівників;
 створення доброзичливого суспільного середовища для неповносправних учнів
та їхніх родин;
 поширення знань щодо допомоги учням з особливими потребами та їхнім
родинам;
 зменшення кількості учнів у класі, у якому навчаються неповносправні діти;
 допомога вчителям при опрацюванні індивідуальних освітньо-терапевтичних
програм для кожного неповносправного учня, а також методична співпраця
з спеціальними установами;
 обмеження індивідуального навчання учнів;
 організація семінарів, тренінгів на тему аутизму;
 промоція шкіл, які прихильні до навчання в них дітей з особливими освітніми
програмами.
Отже, на сучасному етапі різностороннє вивчення проблеми аутичних розладів
у дітей та їхня якісна підготовка в умовах закладу загальної середньої освіти сприяє
більш глибокому її теоретико-термінологічному й методичному аналізові
як на педагогічному, так і психолого-медичному рівнях. Це дає змогу краще зрозуміти
поведінкові та емоційно-комунікативні особливості розвитку дітей з аутичними
розладами та надати їм кваліфіковану допомогу й підтримку в освітньому середовищі,
розвивати їхню пізнавальну сферу та налагодити активну взаємодію між дітьми
та дорослими.
Перспективи подальших досліджень – організаційно-методичні засади підготовки
вчителів в умовах інклюзивної школи за кордоном.
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Kozibroda L. V.
PECULIARITIES OF TEACHING PUPILS WITH AUTISTIC DISORDERS
AT A COMPREHENSIVE SCHOOL

The article focuses on the identification and analysis of the features of children’s education and
upbringing with autistic disorders in general educational institutions at the present stage. On the basis
of the versatile analysis, the features of the definition of the term «autism» in accordance with the
medical psychological and theoretical pedagogical approaches have been singled out. The detailing
criteria for identifying autistic disorders contributes to the emergence of a significant number
of interpretations of these concepts and a deeper classification of the latter, which in turn helps
to understand better the behavioral, emotional and communicative features of the development
of children with autistic disorders, effective work of psycho-psychological and pedagogical staff
at school. It has been established that the main task of the inclusive education in the field of helping
children with autism is to create new conditions for their socialization, which create the opportunities
for a self-realization of such child in this society. It has been stated that pedagogical, social work and
psychological support of children with autistic disorders should be aimed at enhancing their personal,
cognitive and social status in order to integrate them further into society.
The article also provides a number of recommendations for teacher’s work with children with
autistic disorders. The attention is paid to the adaptation and modification of educational programmes
and teaching material in accordance with the psycho-neurological features of the development of a child
with autism in order to meet his / her individual needs in a better way, the professional interaction of all
specialists providing support for a child with autistic disorders at a secondary school, the development
of a comprehensive programme that involves the formation and development of an emotionally
recognizable and communicative sphere of a child with autistic disorders, and his / her further
socialization.
The main challenges, facing contemporary Ukrainian general education institutions in dealing
with children with special educational needs have been identified.
Key words: children with special needs, inclusive education, autism, autistic disorders, inclusive
educational environment.
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УДК 811.161.2’243:378.147
Косенко Ю. Г.*
ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЗАСВОЄННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМИ СЛУХАЧАМИ
У статті проаналізовано лінгвістичні та психологічні особливості засвоєння української
мови іноземними слухачами підготовчого відділення. Зосереджено увагу на тлумаченні
терміна «комунікація». Порушено проблему врахування рідної мови під час вивчення лексики
іноземними слухачами підготовчого відділення. Доведено, що використання мови-посередника
іноземними слухачами підготовчого факультету припустимо лише на перших етапах
вивчення української мови. Обґрунтовано доцільність використання текстоцентричного
підходу у вивченні української мови як іноземної слухачами підготовчого відділення. У статті
текст як лінгвістичне явище характеризується зв’язністю, цілісністю, інтенційністю,
інформативністю, ситуативністю, членованістю, інтегративністю, модальністю тощо.
Наголошено в роботі на важливій ролі текстоцентричного підходу в орієнтації навчального
процесу на розвиток мовленнєвих навичок іноземних слухачів підготовчого відділення.
Проаналізовано, що в основі текстоцентричного підходу як мовленнєвого виразу – єдність
мовної, мовленнєвої та правописної компетенцій. Обґрунтовано доцільність використання
текстів на уроках української мови як іноземної для формування комунікативної
компетентності слухачів підготовчого відділення. У статті також висвітлюються
теоретичні та методичні проблеми навчання української мови іноземних слухачів
підготовчих факультетів на основі особистісно орієнтованих, компетентнісних
та комунікативних парадигм. Окреслено ситуацію з підготовки до зовнішнього незалежного
оцінювання іноземних слухачів підготовчих відділень. З’ясовано, що підготовка іноземних
слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) також сприяє розвитку їхньої
комунікативної компетентності. Акцентовано увагу на сприйнятті та засвоєнні
іноземними громадянами граматики і лексики української мови.
Ключові слова: зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), когнітивно-комунікативний
підхід, комунікація, текстоцентричний підхід, українська мова як іноземна.
Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується пошуком нових
форм, методів і засобів навчання, виховання й управління й упровадженням освітніх
інновацій у систему викладання української мови як іноземної. На сьогодні
активізувалися дослідження проблем, пов’язаних з урахуванням когнітивнокомунікативного підходу у вивченні мови. Численні дослідження сучасних
лінгводидактів (М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна та ін.) підтверджують, що саме
комунікація інтенсифікує навчальний процес, збагачує його зміст, збільшує мотивацію
у вивченні мови. Однак у методиці навчання української мови як іноземної, галузі новій і
малодослідженій, і до цього часу ще ведуться активні наукові пошуки щодо мовленнєвої
підготовки іноземних слухачів підготовчого відділення та сформованості в них
комунікативної компетентності.
Проблема вдосконалення форм і методів викладання української мови
як іноземної, їх постійного оновлення останнім часом не виходить із розряду актуальних
для вищої освіти.
На сьогодні немає єдиного погляду серед викладачів-україністів щодо
використання рідної мови на заняттях слухачів підготовчих відділень, оскільки одні
викладачі вважають доречним переклад з урахуванням рідної мови, а інші – навпаки,
не рекомендують використання будь-якого перекладу. Суперечливим питанням є також
підготовка іноземних громадян до ЗНО. Нововведення сприяють упровадженню
додаткових методів та прийомів навчання української мови для іноземців під час
підготовки до ЗНО.
*
© Косенко Ю. Г.
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У зв’язку з цим метою статті є розкриття лінгвістичних і психологічних
особливостей засвоєння української мови іноземними слухачами підготовчих відділень.
У контексті навчання української мови як іноземної переважна більшість науковців
використовують когнітивно-комунікативний підхід (А. Алєксєєнко, А. Алексюка,
Л. Біденко, І. Бім, М. Бучкова, Т. Дементьєва, Т. Денищич, Ю. Жлуктенка, І. Кушнір,
О. Леонтьєва,
О. Павленко,
Л. Паламар,
О. Палки,
О. Попової,
Н. Ничкало,
О. Рудницької, О. Смолкіна, О. Федорова, Г. Швець та ін.).
Головною метою сучасної мовної освіти є формування мовної особистості, людини
самодостатньо комунікативно компетентної, здатної і готової до спілкування в будь-якій
життєвій ситуації та в різних сферах суспільного життя. Ця особистість має оволодіти
мовленнєвою культурою, комунікативною компетентністю та гуманістичним
світоглядом. Як зазначає М. Пентилюк, комунікативна методика спрямована
на вдосконалення змісту навчання, насамперед, у мовленнєвому аспекті, на дотримання
системи роботи з розвитку мовлення учнів, формування низки компетенцій,
що забезпечують
головну
мету
стандартизованої
освіти
–
комунікативну
компетенцію [4, с. 71].
Відповідно до вимог сучасної вищої освіти побудова індивідуальної освітньої
траєкторії виступає обов’язковою умовою організації навчального процесу. Прикметно,
що під час занять викладач української мови як іноземної повинен розробити систему
когнітивно-розвивальних
вправ
та
використовувати
методику
когнітивнокомунікативного підходу для послідовного та цілеспрямованого формування вмінь
та навичок сприймати, аналізувати, відтворювати, створювати, редагувати власні
висловлення іноземних слухачів підготовчого відділення; сформувати комунікативну
компетентність іноземних слухачів підготовчого відділення шляхом використання усних
й письмових текстів на основі когнітивно-комунікативного підходу.
М. Пентилюк відзначає, що комунікація, або спілкування, людей відбувається
в процесі мовленнєвої діяльності й забезпечує формування комунікативної
компетенції [4, с. 46].
Досвід роботи з іноземними слухачами показує, що вони вступають у комунікацію
тільки після подолання лінгвістичних та психологічних труднощів. Найбільш вагомими
психологічними проблемами для іноземних студентів є труднощі, пов’язані
із входженням у життя в новому кліматі, незвичних побутових умовах, з необхідністю
пристосування до нових норм і традицій поведінки і взаємодії з іншими; часті прояви
етнокультурних стереотипів й упереджень, зокрема у вигляді побутового націоналізму
й расизму в регіонах навчання; різноманітні і складні, часто важко прогнозовані ситуації
соціокультурного, навчального та побутового плану, які породжують соціальні
та психологічні труднощі і призводять до неможливості реалізації особистісно
актуальних мотивів, емоційних, пізнавальних, поведінкових проблем і часом
до фрустрації; дезадаптивні реакції, що призводять до погіршення самопочуття,
підвищення тривожності, вираженої відчуженості від колективу навчальної групи,
внутрішньо особистісних і міжособистісних конфліктів і, як наслідок, -- зниження
успішності, утрати інтересу й сенсу навчально-професійної діяльності [7, с. 202–203].
Адаптація іноземних студентів до українських реалій – складний процес, яким
можна керувати й прискорювати його. Означений процес містить багато аспектів.
Найскладнішими з них, на думку Т. Довгодько, є пристосування до: нових кліматичних
умов і часу; нового соціокультурного середовища; нової освітньої системи; до нової мови
спілкування; інтернаціонального характеру груп [1, с. 116].
Звідси випливає, що іноземний громадянин починає пристосовуватися до нашої
країни, до нашої мови після того, як може на достатньому рівні розуміти та розмовляти
українською мовою. Для кращого засвоєння мови більшість університетів України
проводять заняття з використанням ІКТ. Інтерактивна дошка з підключенням до мережі
Інтернет, мультимедійні презентації, сайти та безліч різноманітних вправ дозволяють
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із зацікавленням вивчати українську мову як іноземну.
Прикметно, що урахування рідної мови іноземних слухачів на початковому етапі
вивчення української мови допомагає інокомунікантам швидше засвоїти нові лексичні
одиниці. Варто зазначити, що на просунутому етапі чужомовці мають все менше
звертатися до мови-посередника.
Викладач-україніст має запропонувати інокомунікантам для ознайомлення
з новою лексикою ілюстрації або навчити їх тлумачити слова, які на попередніх
заняттях вони вже вивчили. Уміння іноземних громадян тлумачити значення лексичних
одиниць іноземною мовою свідчать про їхній достатній рівень володіння українською
мовою як іноземною.
Іноземці повинні намагатися розмовляти якомога більше українською мовою не
тільки на заняттях, але й у повсякденному житті, оскільки відомо, що лише одномовна
комунікативна практика в іноземній мові є основним шляхом подолання впливу рідної
мови.
Викладач української мови як іноземної на початковому етапі має заздалегідь
підготувати навчальний матеріал, у якому повинна бути чітко відібрана лексика
та подати словник з перекладом на рідну мову студентів нових лексичних одиниць.
Варто зазначити, що введення в мовну свідомість інокомунікантів синонімічних
рядів, антонімічних пар, сталих словосполучень, система яких дає змогу дібрати
потрібні слова, є основою збагачення їхнього словника.
На початковому етапі обсяг вивчення лексичного матеріалу надзвичайно великий
і викладач сам добирає необхідну лексику іноземним слухачам. Однак ситуація
змінюється, коли іноземці досягають просунутого етапу, оскільки викладач пропонує
кожному інокомуніканту самостійно створювати свій словниковий запас. Як правило,
це відбувається за допомогою однослівного перекладу на рідну мову студента.
Викладач-україніст на перших заняттях має пояснити іноземцям те, що вони
не повинні заучувати почуті речення або фрази, а самостійно створювати власні
речення. Формування в іноземних слухачів комунікативно-мовленнєвих умінь
відбувається на базі текстів соціокультурного характеру. Рівень систематизації знань
перевіряється вмінням чужомовців вільно спілкуватися українською мовою. Правильна
вимова є важливою умовою чіткого запам’ятовування, засвоєння лексичного
та граматичного матеріалу, а також розвитку навичок читання та письма.
Для формування в іноземних громадян комунікативно-мовних умінь і збагачення
лексичного запасу слів використовуються також тексти соціокультурного характеру, які
спрямовані на закріплення граматичних форм, розвиток мовних навичок і збільшення
обсягу активної лексики. Лексичний матеріал має бути відібраний у цих текстах
з урахуванням комунікативних потреб студентів-іноземців на певному рівні.
На думку Т. Кудіної, «для оцінки рівня лексичної компетенції іноземних слухачів
підготовчих відділень визначено наявність в активному словнику слухача не менше
2500 лексичних елементів (однослівних форм, стійких мовних зворотів, усталених
виразів) із чотирьох сфер вживання лексики – освітньої, побутової, ділової і суспільної;
розуміння лексичного значення зазначених вище лексем (у тому числі – атонімів,
синонімів, омонімів); наявність в активному словнику слухача мінімальної кількості,
що визначена чинною програмою, службових слів (прийменників, сполучників, часток);
правильне вживання слів; уміння розширювати словниковий запас на основі мовної
здогадки» [3, с. 14].
Перехід із мовлення рідною мовою до іноземного мовлення є складним процесом,
оскільки в цих мовах може бути багато спільного, але натомість може зустрічатись
багато розбіжностей. Завдання викладача – вчасно робити корекцію та аналіз
взаємозв’язків рідної та іноземної мови студента.
В Україну на навчання приїжджають іноземні громадяни з різних країн, з різною
культурою та мовою. Як правило, на перших етапах всіх іноземців поєднує англійська
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мова, оскільки вона вивчається в кожній країні, і тому не дивно, що саме вона і є мовоюпосередником під час вивчення української мови як іноземної.
З огляду на викладене вище та спираючись на багатолітній досвід роботи
зі слухачами підготовчого відділення, ми вважаємо, що використання мовипосередника іноземцями припустимо лише на перших етапах вивчення української
мови, оскільки в подальшому основним їхнім завданням під час комунікації має бути не
переклад слів, а розуміння, сприймання та безпосереднє спілкування.
Ми дійшли висновку, що сприймання тексту відбувається в кілька етапів. Поперше, спочатку іноземець вивчає семантику кожного слова; по-друге, визначає
граматичні категорії частин мови; по-третє, розуміє текст у цілому; по-четверте, вільно
вступає в комунікацію.
Як
відомо,
текстоцентричний
підхід передбачає
осмислення
тексту
як мовленнєвого виразу. У його основі – єдність мовної, мовленнєвої та правописної
компетенцій.
На думку М. Пентилюк, для вчителя текст – це засіб формування ціннісних
орієнтацій,
комунікативної,
лінгвістичної,
культурологічної
(українознавчої)
компетенцій учнів, для школярів текст – джерело інформації, об’єкт розуміння
й вивчення [4, с. 77].
Провідними принципами добору й моделювання текстів в іноземній аудиторії
є доступність, доцільність, актуальність, комунікативна репрезентативність, сприяння
міжкультурному діалогу.
Науковці (Т. Симоненко, І. Гудзик, А. Хуторський, Р. Мільруд та І. Черних)
характеризують компетентність як особистісну характеристику студента, здатність,
засновану на набутих ним знаннях, його життєвому та навчальному досвіді, цінностях
і схильностях. Компетенція – більш вузьке поняття, що характеризує синтез знань, умінь
та здатностей, що дозволяють студентові успішно здійснювати певну діяльність, роль,
функцію [9, с. 35].
Черних І. пропонує трактувати мовленнєву компетентність як інтегральну якість
людини, що виявляється в здатності та готовності до користування мовними засобами,
закономірностями їх функціонування для побудови та розуміння мовленнєвих
висловлювань [9, с. 38].
За словами М. Пентилюк, тестоцентричний підхід дозволяє реалізувати всі
завдання навчання в їхньому комплексі, а саме: формування умінь і навичок точно,
доречно, виразно висловлювати свої думки, дотримуючись правил побудови
висловлювань, переконувати слухачів у правильності своїх міркувань; удосконалення
умінь обговорювати різні моделі висловлювань, визначати їхні позитивні сторони
та недоліки; розвиток культури ведення дискусій, полеміки, диспутів, дотримуючись
правил спілкування та культури мовлення; формування мовленнєвої компетенції
в єдності усного та писемного мовлення. Таким чином, лінгвістичний аналіз тексту
забезпечує комунікативний та функціонально-стилістичний підходи до навчання мови:
аналізуючи, учні засвоюють його комунікативні ознаки (роль у спілкуванні), стилістичну
приналежність і функції мовних одиниць [5, с. 30].
Усі дослідники єдині в тому, що тексти, які використовуються в іншомовній
аудиторії, можна класифікувати за різними критеріями: за джерелом,
за функціонально-стильовими
особливостями,
за
тематикою,
за
обсягом,
за граматичною доцільністю, за комунікативною доцільністю, за інформаційною
насиченістю, за функціональними типами, за ціннісними характеристиками,
за навчальним завданням тощо.
Наголосимо також, що О. Попова за інформаційною насичністю (інформаційним
інтересом) визначає тексти: комунікативно-інформаційні та ціннісно орієнтовані
інформаційні. За навчальним завданням вона виділяє такі функціональні типи текстів:
тексти-еталони (для аналізу, наслідування), тексти-кліше (етикетні форми), тексти
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прототипи, тексти-схеми, алгоритми, інструкції, тексти для перекладу, тексти,
що потребують видозміни, тексти для редагування, деформовані тексти (спеціально
спотворенні), тексти-каркаси (потребують доповнення, розширення), неповні,
незавершені тексти, тексти-трампліни [6, с. 114].
Текст як лінгвістичне явище характеризується зв’язністю, цілісністю,
інтенційністю, інформативністю, ситуативністю, членованістю, інтегративністю,
модальністю тощо. Дослідники Ф. Бацевич, О. Семенюк, А. Зеленько наголошують,
що однією з найважливіших категорій тексту є зв’язність. О. Семенюк трактує зв’язність
як категорію, що характеризує особливості з’єднання всередині тексту його
елементів [8, с. 124]. А цілісність він розглядає як смисловий зв’язок між частинами
тексту, необхідний для виявлення теми (гіпертеми, мікротем) тексту, який здійснює
підготовку адресата до наступної інформації й «зміцнення» текстової пам’яті шляхом
повертання до попереднього через повтор [8, с. 125].
У єдності зі зв’язністю перебувають категорії цілісності та членованості тексту.
Як зазначає А. Зеленько, будь-який текст має формальний (архітектонічний)
та змістовий (композиційний) рівні членування [2, с. 305]. Змістове членування не
тотожне логічному, хоча може наближатися до нього. Членованість опосередковує
зв’язність і полегшує сприймання інформації адресатом.
Загальновідомо, що в 2019 р. громадяни України обрали нового президента. Нова
влада вирішила активно проводить реформи та уводити нові законопроекти в усіх
галузях. Зокрема, в освітній галузі було створено комісію з проведення ЗНО для
іноземних громадян у ВНЗ.
На сьогодні кожен університет після опанування навчального плану видає
сертифікат іноземному слухачу про закінчення підготовчого відділення, у результаті
нового розпорядження іноземні громадяни мають скласти іспит з мови (української або
російської чи англійської) і отримати міжнародний сертифікат рівня B2 відразу після
закінчення підготовчого відділення. Іншими словами, без сертифікату B2 жоден
іноземець не зможе вступити на 1 курс у ВНЗ, тому кожен іноземний слухач
підготовчого відділення потребує ще більшої уваги з боку викладачів-словесників під
час вивчення нерідної мови. Іншими словами, усі іноземні студенти не тільки мають
вивчити мову, а й морально та психологічно повинні бути готовим до складання іспиту
з нерідної мови.
Отримання сертифікату B2 -- непростий процес. Іноземець за 9-10 місяців має
навчитися не тільки розмовляти, але й писати твори-роздуми. Лексичний запас слів має
бути значно більшим, ніж був раніше, оскільки тексти на ЗНО не будуть повною мірою
адаптовані до читання. На допомогу іноземним слухачам -- онлайн-курси з вивчення
української мови як іноземної. Перевагами можна вважати постійне прослуховування
навчального матеріалу, що вдосконалює навички аудіювання.
Творчі завдання також розвивають критичне мислення іноземців. Демонстрація
презентацій покращує та полегшує рівень засвоєння матеріалу. Для опису малюнку
радимо використовувати мовні кліше, які іноземні слухачі протягом навчального року
вивчають на підготовчому факультеті.
У зв’язку з тим, що іноземцям потрібно під час занять приділяти багато часу для
вивчення української мови, вони будуть змушені більшою мірою самостійно
опановувати мову спеціальності, оскільки основною метою під час навчання
на підготовчому факультеті буде підготовка до ЗНО.
Проведене дослідження дає можливість сформулювати основні висновки.
1. Необхідність упровадження когнітивно-комунікативного підходу в систему
підготовки іноземних студентів обґрунтовується в численних працях науковців.
Лінгвістичні та психологічні особливості засвоєння української мови іноземними
слухачами розкривають мовну картину світу.
2. На сьогодні проблема урахування рідної мови під час вивчення лексики
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іноземних слухачів підготовчих відділень стоїть у центрі дискусій методистів. До цього
часу викладачі-словесники так і не дійшли згоди щодо вдосконалення форм і способів
урахування рідної мови іноземців під час вивчення української мови. На початковому
етапі вивчення української мови інокомунікантів на заняттях переважають наочність
та однослівний переклад, що свідчить про доцільність використання принципу
урахування рідної мови під час вивчення лексики чужомовців. Суттєво цей процес
змінюється на просунутому етапі, де рівень володіння іноземців українською мовою
перевіряється їхнім умінням тлумачити значення лексичних одиниць іноземною мовою,
що підтверджує думку про зайве на цьому етапі використання опори на рідну мову.
3. Текстоцентричний підхід полягає в спрямованості навчально-виховного процесу
на розвиток мовленнєвих умінь та навичок на текстовій основі.
4. Підготовка інокомунікантів до ЗНО посідає важливе місце в навчальній
текстотеці з української мови як іноземної, оскільки сприяє розвитку комунікативної
компетентності.
Перспективи подальших досліджень проблеми полягають, передусім,
у практичній площині – створення нових навчальних матеріалів для чужомовців,
орієнтованих на підготовку іноземних студентів до ЗНО.
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Kosenko I. G.
LINGUISTIC AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF IMPLEMENTATION OF UKRAINIAN
LANGUAGE BY FOREIGN STUDENTS OF THE PREPARATORY DEPARTMENT

The article analyses linguistic and psychological features of mastering Ukrainian language
by foreign students of the preparatory department. The focus is on interpreting the
term »communication». The problem of taking into account the native language during the study
of vocabulary of foreign students of the preparatory department has been raised. The expediency
of using the text-centric approach in studying the Ukrainian language as a foreign language by the
students of the preparatory department has been substantiated. In the article the text as a linguistic
phenomenon is characterized by connectedness, integrity, intentionality, informativeness,
situationality, membership, integrativeness and modality. The text-centric approach is to focus
the educational process on the development of speech skills. At the base of the text-centric approach
as a speech expression is the unity of linguistic, speech and spelling competences. The expediency
of using texts on lessons of Ukrainian as a foreign language to form the communicative competence
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of foreign listeners has been substantiated. The article also covers theoretical and methodological
problems of teaching Ukrainian language to foreign students at preparatory faculties on the basis
of personally oriented, competent and communicative paradigms. The situation of preparation for
external independent evaluation (EIA) of foreign students of the preparatory department has been
outlined. Preparing students at the preparatory department for external independent assessment is an
important part of the Ukrainian language textbook as a foreign language, because contributes to the
development of communicative competence. Emphasis is placed on the perception and acquisition
of foreign students of the preparatory department grammar and vocabulary by the Ukrainian language.
Key words: external independent evaluation (EIA), cognitive-communicative approach,
communication, text-centric approach, Ukrainian as a foreign language.
Дата надходження статті: «18» вересня 2019 р.

УДК 378.091.3:81’24:811.114
Котловський А. М.*
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ГОВОРІННЯ
ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЛЕКСИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ
АНГЛОМОВНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
Статтю присвячено аналізу психологічних аспектів механізму говоріння та виявленню
закономірностей лексичного оформлення англомовних висловлювань. Розглянута модель
породження мовлення, яка подана у вигляді трифазової діяльності: спонукально-мотиваційна,
аналітично-синтетична та виконавча. Аналітично-синтетична включає планування,
програмування та внутрішню мовну організацію мовленнєвої діяльності. Формування та
формулювання думки відбувається за допомогою мови або засобами предметно-схемного коду
супроводжується створенням змістовного образу, який виникає в інтелекті. Формування,
розширення внутрішнього лексикону відбувається на основі сформованих у свідомості
концептуальної та мовної системи. Процеси осмислення, випереджувального синтезу
та пам’яті виступають основою функціонування мовленнєвих механізмів відбору слів,
складання повідомлень. Основними когнітивними процесами у внутрішньому лексиконі
є групування, класифікація, встановлення подібностей та відмінностей. Завдяки
впорядкованості та систематизованості інформації у внутрішньому лексиконі слова легше
закарбовуються в пам’яті та відтворюються в мовленні. Уміння встановлювати понятійний
зміст слова, міжпонятійні відношення та відповідності між словами забезпечують правильну
сполучуваність слів. Внутрішнє мовлення перетворює суб’єктивні смисли на систему
зовнішніх розгорнутих значень. Активізація асоціативних зв’язків, ментальна
структуризація та систематизація лексичного матеріалу забезпечує виклик із пам’яті
лексичних одиниць у процесі говоріння. У методиці викладання говоріння розширює
структуру лексичної компетентності. Інтеріоризація лексичних знань супроводжується
продуктивним мовленням та автоматизованим сприйняттям мовця й завершується
формуванням репродуктивних, та продуктивних лексичних навичок.
Ключові слова: говоріння, лексичне оформлення, лексикон, відбір слів, виклик із пам’яті,
лексична компетентність.
Успішна реалізація іншомовної комунікативної компетентності безпосередньо
залежить від рівня сформованості ключових мовленнєвих компетентностей. Знання про
граматику, обсяг лексикону, навички перцепції та продукування іншомовного мовлення
виступають запорукою володіння майбутніми фахівцями високим рівнем іноземної
мови.
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У методиці навчання іноземних мов дослідження процесу комунікації відбувається
шляхом використання результатів розвідок у сферах лінгвістики, педагогіки, психології
та нейролінгвістики. Теоретичні основи навчання іншомовного говоріння знаходяться
під значним впливом учень Л. Виготського, А. Лурії, Н. Жинкіна, Н. Хомського.
Усвідомлення, розкриття механізму говоріння та мовного оформлення усномовленнєвих
висловлювань сприяють формуванню в майбутніх фахівців будь-якого профілю
іншомовної комунікативної компетентності.
Мета статті – визначити психолінгвістичні аспекти механізму говоріння
та закономірності лексичного оформлення англомовних висловлювань.
Відповідно до мети визначено такі завдання:
1) з’ясувати психологічні аспекти механізму говоріння;
2) виявити закономірності лексичного оформлення англомовних висловлювань;
3) представити імплементацію говоріння у структуру лексичної компетентності.
Мовлення – лінійна, синтагматична послідовність мовних елементів, яка
відображає комунікативну компетентність індивіда та забезпечує взаєморозуміння.
Мовлення, на думку М. Кочергана, – це також реалізація, маніфестація мовних знань,
системи правил, механізму, за допомогою якого породжується й розуміється мовлення
[11, с. 53]. У методиці навчання іноземних мов говоріння визначають як усний
продуктивний вид мовленнєвої діяльності, за допомогою якого реалізується усне
спілкування іноземною мовою.
Мовленнєва діяльність характеризується єдністю внутрішньої (породження
мовлення) та зовнішньої (продукування мовлення) сторін [15, с. 84–90]. Моделі
породження мовлення представляють мовленнєву діяльність у вигляді трифазової
діяльності:
спонукально-мотиваційна,
аналітично-синтетична
та
виконавча
(Л. Виготський [3], А. Лурія [13], І. Зимня [8]).
Мотиваційна сфера нашої свідомості породжує думку, яка охоплює людські
потреби в пізнанні та комунікації. Людський потяг, мотив, інтереси, афекти та емоції
визначають динаміку та характер усіх видів мовленнєвої діяльності [3]. У методиці
навчання іноземних мов науковці виводять поняття «структура акту мовлення», до якого
відносять мету, мотив, в основі якого лежать потреби мовців, предмет, який складають
думки мовців, продукт, що є самим висловлюванням відповідно в діалогічній чи
монологічній формах, результат, що, зокрема, полягає у вербальній чи невербальній
реакції адресата чи адресатів на висловлювання [14, с. 298].
Аналітично-синтетична частина внутрішньої структури мовленнєвої діяльності
передбачає вибір, організацію засобів та способів здійснення діяльності. На цій фазі
внутрішнього мовлення, за твердженнями І. Зимньої, відбувається формування
та формулювання думки в процесі спілкування. Учена виділяє на цьому рівні три
фази: планування, програмування та внутрішня мовна організація мовленнєвої
діяльності [8, с. 47].
Формування та формулювання думки відбувається за допомогою мови або
засобами предметно-схемного коду. Мовець оперує елементами предметнообразотворчого коду, який включає наочні уявлення та згорнуті слова
і речення [5, с. 93.]. Породження мовлення супроводжується створенням змістовного
образу, який виникає не в мові, а в інтелекті [4, с. 191].
Програмування мовленнєвої діяльності пов’язане з процесом внутрішнього
оформлення висловлювання, яке забезпечує актуалізацію вербальних засобів,
семантичного плану, граматичне конструювання фраз та їхню трансформацію.
Механізм внутрішнього оформлення передбачає процеси розумового аналізу й синтезу,
а саме: відбір, порівняння, укладання, комбінування, структурування [8, с. 121].
В основі внутрішнього мовлення, на думку Н. Хомського, лежать глибинні
граматичні структури мови, які шляхом трансформацій формують різноманітні
поверхневі граматичні структури [12, с. 89], забезпечуючи перехід думки в розгорнуту
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мовлення. А. Лурія наголошує, що за допомогою внутрішнього мовлення розкривається
суттєвий зміст, який зафіксований у глибинно синтаксичних структурах [12, с. 65-96].
Внутрішнє мовлення іноземною мовою залежить від ступеня оволодіння нею
й має різні форми (розгорнуте, згорнуте) на різних етапах навчання. Розгорнуте
внутрішнє мовлення відбувається на початкових етапах навчання, внутрішнє
програмування – за умови високого рівня оволодіння іноземною мовою [4, с. 193].
«Провідним компонентом» іншомовного мовленнєвого спілкування виступає
лексика [17, с. 17], яка приймає на себе основне комунікативне навантаження при
висловлюванні й сприйнятті смислу висловлювання [6, с. 215]. Лексичне оформлення
усномовленнєвих висловлювань супроводжує процес породження та продукування
мовлення.
У нашій свідомості лексичні одиниці у внутрішньому лексиконі, який містить
інформацію про форму і зміст лексичної одиниці, знання про об’єкт, названий цим
словом. Внутрішній лексикон є системою, яка впорядкована за мовними
та когнітивними аспектами. Ядром лексикону є слово, від якого розходяться інші слова.
В основі глибинно-синтаксичних структур лежать символи глибинних лексичних
одиниць [12, с. 95-96]. Основними когнітивними процесами у внутрішньому лексиконі
є групування, класифікація, установлення подібностей та відмінностей [19, с. 211.]. Саме
завдяки впорядкованості та систематизованості інформації у внутрішньому лексиконі
слова легше закарбовуються в пам’яті та відтворюються в мовленні. На основі
сформованих у свідомості концептуальної та мовної системи відбувається формування,
розширення лексикону, інтерпретація нових лексичних одиниць, створення нових
зв’язків за формою, змістом, структурою, сполучуваністю і перебудова існуючих
когнітивних структур [1, с. 7-8]. Психологи, методисти виокремлюють певні категорії
слів («вузлові слова»), які, за словами А. Лурії, є першими осередками
вербалізації [13, с. 149]. До таких слів відносять дієслова, службові слова, іменники.
Процес породження висловлювання та вибір лексичних одиниць відбувається
послідовно. Основою функціонування мовленнєвих механізмів відбору слів, складання
повідомлень, граматичного структурування в процесі навчання спілкування іноземною
мовою
виступають
процеси
осмислення,
випереджувального
синтезу
та пам’яті [8, с. 113].
Механізм осмислення передбачає оволодіння мовцем установленням понятійного
змісту на рівні слів, понадфразових єдностей, речення та тексту. Відбувається
виокремлення із символів найбільш суттєвого змісту, який фіксується в глибинносинтаксичних структурах. Унаслідок мовленнєвого оформлення думки внутрішнє
мовлення перетворює суб’єктивні «смисли» (за Л. Виготським) на систему зовнішніх
розгорнутих значень, під якими розуміють систему об’єктивних зв’язків, які стоять
за словами і відображають реальні явища. Підбір слова здійснюється одночасно
з урахуванням звукових і семантичних ознак [18, с. 7].
Уміння встановлювати понятійний зміст слова, міжпонятійні відношення
та відповідності між словами забезпечують правильну сполучуваність слів. Уміння
встановлювати потенційні понятійні зв’язки слів на рівні речення (валентність слів),
змістового членування фрази, виділення реми забезпечують відображення логіки
та зв’язності думки та подій.
У процесі говоріння механізм випереджувального синтезу виявляється в характері
артикуляції та інтонаційного оформлення складів, слів та речень, детермінованості
лексичних і граматичних явищ. Вербальна реалізація на рівні слів, речення, тексту
наслідує
принципи
лексичної
сполучуваності,
граматичної
зумовленості
та послідовності вираження змісту висловлювання.
Одразу після засвоєння англомовних ЛО наступає інтенсивне забування,
відповідно неусвідомлене повторення та пауза спроможні забезпечити тривалість життя
слова в пам’яті до 24 годин. Для ефективнішого засвоєння необхідно здійснити
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повторення через 24 години [16, c. 76-79].
Механізм довготривалої пам’яті не розвивається спеціальними вправами,
а спирається на попередній мовленнєвий досвід мовця [2, с. 20]. Відповідно когнітивне
та мнемічне осмислення лексичної інформації забезпечує тривале зберігання матеріалу
в довготривалій пам’яті.
На думку, І. Задорожної, краще запам’ятовується лексичний матеріал, який
викликає різні асоціації [7, с. 276]. Саме активізація асоціативних зв’язків, ментальна
структуризація та систематизація лексичного матеріалу забезпечує виклик із пам’яті
лексичних одиниць в процесі говоріння. Представлення лексичного матеріалу через
зоровий і слуховий канали сенсорної системи одночасно підвищує кількість
асоціативних зв’язків у пам’яті [20, с. 76].
У методиці навчання іноземних лексичне оформлення говоріння досліджується
в межах формування лексичної компетентності в говорінні. За С. Ніколаєвою, О. Бігич,
Н. Бориско, Г. Борецькою та ін., лексична компетентність – це здатність людини
до конкретного оформлення власних висловлювань і розуміння мовлення інших, яка
базується на складній і динамічній взаємодії відповідних знань, навичок, умінь
й лексичної усвідомленості формується в умовах цієї взаємодії [14, с. 215].
Структура лексичної компетентності охоплює лексичні знання, лексичні навички
(рецептивні та репродуктивні), лексичну усвідомленість, мовленнєві знання
(декларативні та процедурні), мовленнєві навички (репродуктивні, продуктивні)
і мовленнєві уміння (діалогічного та монологічного мовлення). Інтеріоризація
лексичних знань супроводжується продуктивним мовленням та автоматизованим
сприйняттям мовця й завершується формуванням репродуктивних, та продуктивних
лексичних навичок.
Мовленнєві навички говоріння значною мірою залежать від рівня сформованості
відповідних мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних навичок). Фонетичні
навички забезпечують сприйняття окремих звуків та їхнє поєднання в мовленнєвому
потоці, відчуття інтонації, створення власного висловлювання згідно з фонетичними
нормами іноземної мови; лексичні навички допомагають у сприйнятті та розумінні
семантики лексичних одиниць, дають змогу використовувати їх у процесі мовленнєвої
діяльності; граматичні – відповідають за розпізнавання на слух граматичних форм
та допомагають будувати висловлювання згідно з граматичними нормами іноземної
мови [10, с. 66].
Сформованість мовленнєвих умінь лексичного оформлення діалогічного мовлення
забезпечує реалізацію логічної схеми діалогічного висловлювання, яка охоплює
послідовне чергування ініціативних та реактивних, реактивно-ініціативних реплік,
а сформованість мовленнєвих умінь лексичного оформлення монологічного мовлення
розкриває інформативний потенціал монологів та забезпечує подальше обговорення
предмету висловлювання [9, c. 132].
На основі здійсненого огляду психолінгвістичних розвідок можемо зробити такі
висновки.
Моделі породження мовлення представляють мовленнєву діяльність у вигляді
трифазової діяльності: спонукально-мотиваційна, аналітично-синтетична та виконавча.
Формування та формулювання думки відбувається за допомогою мови або засобами
предметно-схемного коду. Механізм внутрішнього оформлення передбачає процеси
розумового аналізу й синтезу, а саме: відбір, порівняння, укладання, комбінування,
структурування. На основі сформованих у свідомості концептуальної та мовної системи
відбувається формування, розширення внутрішнього лексикону. Процес породження
висловлювання та вибір лексичних одиниць відбувається послідовно. Основою
функціювання мовленнєвих механізмів відбору слів, складання повідомлень, виступають
процеси осмислення, випереджувального синтезу та пам’яті. Говоріння розширює
структуру лексичної компетентності.
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Аналіз навчальних, когнітивних мета когнітивних стратегій запам’ятовування,
розробка системи вправ і завдань для формування лексичної компетентності в усному
спілкуванні майбутніх фахівців природничого профілю складає перспективу наших
подальших наукових розвідок.
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Kotlovskyi А. М.
PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF THE MECHANISM OF SPEAKING AND PATTERNS OF
LEXICAL PRESENTATION OF ENGLISH UTTERANCES

The article deals with an analysis of psychological aspects of the mechanism of speaking
and exposure of the patterns of lexical presentation of English utterances. The model of speech
production is examined. It is presented by three phase activity: stimulating, analytical and synthetic
and executive one. analytical and synthetic part of the internal structure of speaking incorporates
planning, programming and internal language organization of speaking. Shaping of the thought occurs
with the help of language or by subject-scheme code and production of speaking is accompanied with
content image that appears in the brain. Internal presentation of speaking provides for internal speaking
that ensures by the means of deep syntactic structures transition into evolved speaking. Formation,
expansion of internal lexicon takes place on the basis of generated in the mind conceptual and language
system. The bedrock how speech mechanisms function concerning word selection, utterances
compilation is the processes of comprehension, forward synthesis and memory. Grouping, classification
recognizing similarities and differences are the main cognitive process. Arrangement of information in
memory facilitates better memiorization and quick retention of the words. The correct combinatory
of the words is furnished by ability to establish conceptual content of the word and interconceptual
relations between words. Internal speaking turns subjective concepts into the system of external evolved
meanings. Efficient retention of the words from long-term memory is based on previous language
experience, acquired system of associations. In teaching methods of foreign languages speaking extends
the conventional structure of lexical competence. Interiorization of lexical knowledge is accompanied
with speech production and automated perception of the speaker and is followed by the acquisition
of reproductive and productive skills in dialogical and monological speeches.
Key words: speaking, lexical presentation, lexicon, word selection, retention, lexical competence.
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УДК 373.5.016:5(477)
Кохановська О. В., Довгий О. Я.*
СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті проаналізовано сучасний стан природничо-математичної освіти в контексті
світових порівняльних досліджень. Зазначено, що природничо-математична освіта має
особливо важливе значення для засвоєння особистістю природничо-наукових та технічних
знань упродовж всього життя. Тому якість надання природничо-математичної освіти
відстежується та контролюється як на національному рівні, так і на міжнародному. Проте
участь України у світових порівняльних дослідженнях TIMMS та PISA виявила низку проблем
у природничо-математичній підготовці підростаючого покоління. Серед них зокрема
недосконалість змісту природничо-математичних дисциплін; недоліки фахової підготовки
вчителів із природничо-математичних дисциплін; недостатній рівень реалізації
компетентнісного підходу у викладанні та ін. Акцентовано увагу на деяких гендерних
аспектах результатів TIMMS та PISA. Указано, що існуючий в Україні гендерний розрив
у природничо-математичній сфері, що підтверджений світовими дослідженнями, має
історичну зумовленість, адже довгий час хлопці та дівчата мали різні можливості щодо
навчання у природничо-математичній сфері та подальшої професійного становлення та
самореалізації. Як наслідок зроблено висновок, що для покращення стану природничоматематичної освіти із врахуванням результатів світових порівняльних досліджень Україні
потрібне термінове реформування природничо-математичної галузі, що має втілитись
у таких глобальних напрямках: прийняття урядом низки документів щодо реформування
*
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та покращення якості сучасної природничо-математичної освіти; централізоване
забезпечення шкіл обладнанням та устаткуванням, необхідним для вивчення природничоматематичних наук; підвищення якості підготовки вчителів до викладання природничоматематичних дисциплін, спрямоване на реалізацію компетентнісного підходу в освіті;
розробка законодавчого підґрунтя реалізації ґендерного підходу в освіті, спрямованого
на підвищення самооцінки дівчат, зокрема й при вивченні природничо-математичних наук;
перегляд підручників із природничо-математичних дисциплін щодо ґендерної ідентичності.
Ключові слова: освіта, природничо-математична освіта, природничо-математична
підготовка, світові порівняльні дослідження, TIMMS, PISA.
На сучасному етапі освітня система України спрямована на входження у світовий
освітній простір. А цей процес потребує відповідних змін стратегії і принципів
викладання, зокрема природничо-математичних дисциплін.
Природничо-математична освіта має особливо важливе значення для засвоєння
особистістю природничо-наукових та технічних знань упродовж всього життя [317].
Особливо актуальною є проблема пошуку оновлених шляхів організації вивчення
предметів природничо-математичного циклу у напрямку ефективного їх засвоєння
та подальшого використання.
Питання надання якісної природничо-математичної освіти сьгодні є предметом
обговорень як на загальнодержавному, так і на світовому рівнях. За їх результатами
розроблено певні рекомендації та пропозиції, а саме: сприяти розвитку природничоматематичних здібностей у схильних до цих предметів учнів; забезпечити школи
технічним оснащенням та спеціальними кабінетами з природничо-математичних
дисциплін; активно впроваджувати STEM-освіту як провідний напрямок розвитку
здібностей із математики, природничих та інженерних дисциплін у школах та на рівні
держави.
Становлення та розвиток вітчизняної природничо-математичної освіти
проаналізовано в роботах багатьох сучасних дослідників. Так, сутність та основні
характеристики природничо-математичної освіти в контексті цілей та завдань
навчальних закладів на різних історичних етапах розглянуто в наукових працях
О. Маркушевича, Л. Потьомкіної, О. Сємушина, Я. Чекмарьова та ін. Деякі аспекти
навчання природничих та математичних дисциплін відображено в працях
М. Леонтьєва, Б. Сорокіна, В. Фірсова та ін.
Особливості розвитку природничо-математичної освіти в Україні певною мірою
висвітлено й у низці історико-педагогічних досліджень. Зокрема, дидактичні
особливості навчання таких дисциплін проаналізовано М. Кузіним, М. Левківським,
О. Любаром, О. Мельничуком, Ф. Паначиним, О. Пискуновим, Н. Слюсаренко,
Д. Федоренком, І. Шоробурою та ін.
Проте незважаючи на проведені різнопланові дослідження, проблема пошуку
ефективних шляхів підвищення якості природничо-математичної освіти залишається
актуальним. В цьому сенсі особливе значення мають результати участі України
у світових порівняльних дослідженнях, таких як PISA та TIMMS.
Метою статті є проаналізувати сучасний стан природничо-математичної освіти
з огляду на результати порівняльних досліджень PISA та TIMMS.
Новий етап розвитку українського суспільства створює передумови для
вдосконалення системи освіти. Потреба підвищення рівня духовності та освіченості
у країні зумовлює активні пошуки вчених щодо ефективних шляхів побудови школи
нового типу, орієнтованої на підготовку не тільки компетентної особистості
майбутнього фахівця, а й людини, спроможної здійснювати та організовувати власне
життя у гармонії з природою та суспільством, випускника з високим рівнем людського
капіталу.
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З переходом нашої держави від знаннєвої до компетентнісної освіти (Концепція
Нової української школи) компетентністну складову включено до складу природничоматематичної освіти. Відповідно до цього концептуально змінюється освітня система
України та відбувається глобальне реформування всіх освітніх ланок, зокрема
запроваджується курикулярна реформа.
Ураховуючи вищезазначене, за сприяння Національної академії педагогічних наук
України 19 жовтня 2018 року відбувся Круглий стіл, який був присвячений проблемам
природничо-математичної освіти в сучасних умовах реформування школи. На ньому
обговорили та визначили сучасні проблеми природничо-математичної освіти молодого
покоління. Серед них: «зниження загального рівня підготовки випускників з цих
предметів, недостаня їхня компетентність, починаючи від володіння основними
предметними знаннями до їх практичного застосування, розуміння і пояснення на їх
основі сутності різноманітних природних явищ і процесів, здатності використовувати
наукові методи пізнання у процесі розв’язання навчальних і життєвих проблем» [6].
Було також наголошено на тому, що «спостерігається істотне зниження інтересу
учнів до вивчення природничих предметів і математики, фагментарність засвоєння
ними знань, відсутність цілісного уявлення про природу» [там само].
З-поміж чинників, які вплинули на цю ситуацію, названо:
– недоліки змісту природничо-математичної освіти;
– незбалансованість годин на вивчення цих предметів;
– низький рівень якості підручників;
– недостатнє навчально-методичне та матеріальне забезпечення освітнього
процесу;
– неефективні методики викладання природничо-математичних дисциплін,
зокрема низький рівень володіння вчителями інформаційно-комунікаційними
технологіями;
– значні недоліки в освітніх результатах молодого покоління та професійної
підготовки вчителів;
– низький рівень потреб сучасного ринку праці у фахівцях, які мають достатню
природничо-математичну підготовку [там само].
Вивченню сучасного стану природничо-математичної освіти та пошуку шляхів
її модернізації сприяють міжнародні порівняльні дослідження, зокрема PISA, TIMMS.
PISA (Programme for International Student Assessment) — міжнародне дослідження,
що за певною методикою оцінює учнів і на цій основі вивчає та порівнює якість освіти
у різних країнах світу. Започатковане це дослідження в 1997 році Організацією
з економічного співробітництва та розвитку (OECР), а з 2000 року проводиться кожні
три роки й охоплює учнів понад 80 країн світу. Для країн-учасниць можливі дві форми
участі — комп’ютерна і паперова.
Дослідження PISA орієнтоване на визначення того, наскільки 15-річні підлітки
(у цьому віці підлітки майже всіх країн світу закінчують обов’язковий цикл навчання
у школі) можуть застосовувати набуті компетентності у життєвих ситуаціях, тобто
наскільки конкретний учень зможе використати знання і уміння, що їх отримано
в школі, у нестандартних ситуаціях. Перевіряється, наскільки в учнів розвинена
здатність:
• до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів, з якими вони
матимуть справу в повсякденному житті;
• до використання знань і умінь з математики у подоланні різноманітних
життєвих викликів і проблем, пов’язаних із математикою;
• до використання знань і умінь з природничих наук для розв’язання
різноманітних життєвих проблем, пов’язаних із певними науковими ситуаціями.
Фокусом 2018 року була читацька грамотність. Всі завдання моніторингу було
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поділено на кластери: 9 кластерів з читання, 3 кластери з математики, 3 кластери
з природничих наук. Зошит, який видавали учням містив окремий набір кластерів
та групувався у зошит. Оскільки в центрі вимірювання PISA перебувала продуктивність
системи освіти країни, то різні зошити для учнів (всього 30 варіантів) могли містити
різні набори завдань, наприклад у одного учня взагалі могло не бути завдань
з математики, у іншого – з природознавства.
Загалом за результатами вимірювання успішності учнів з математики а балах
Україна отримала 453 бали. Особливістю тесту з математики для України було те, що
учні проходили його в паперовій формі, що передбачало меншу деталізацію, ніж
електронний варіант. Серед інших країн, що здійснювали паперове тестування (Румунія,
Молдова, Йорданія, Північна Македонія, Ліван, Аргентина, Саудівська Аравія), Україна
зайняла перше місце.
Отримані дані та невисокий рейтинг України в загальних підсумках тесту PISA
можна пояснити постійним реформуванням природничо-математичної освіти нашої
держави, зокрема виключення деяких тем з програми, зменшення кількості годин на
вивчення математики та ін.
Загалом, участь України в PISA-2018 дозволило отримати реальну оцінку якості
освіти на світовому ринку освітніх послуг. 2020 рік оголошено роком математики.
Нині, намагаючись забезпечити ґендерну рівність в освіті, почали приділяти
більше уваги підвищенню рівня успішності дівчат і розширенню їх участі
в математичному і природничо-науковому напрямках підготовки. Міжнародне
оцінювання PISA підтвердило скорочення ґендерних диспропорцій щодо успішності
з математики і значну їх ліквідацію у природничо-наукових дисциплінах. У 2000 році
виявлено проблему у мотивації дівчаток до вивчення математики та природничих наук,
що впливало на вибір ними навчальних дисциплін. Результати за 2012 рік свідчать, що
навіть, якщо дівчата встигають з математики так само добре, як і хлопці, для них все
одно характерна більш низька мотивація до вивчення цієї дисципліни, менша віра у свої
сили і більш серйозна тривога, пов’язана з цим предметом. Дівчатам, як і хлопцям,
властиво приписувати невдачі у вивченні математики самим собі, а не зовнішнім
факторам [2]. Це явище, радше, пов’язане з культурними нормами і дискримінаційною
практикою, з якими учні стикаються з самого раннього дитинства.
Узагальнені результати тестів PISA доводять, що хлопці більш успішні
в математиці, хоча у дівчат рівень базових навичок вище, але відчувають вони себе менш
впевнено. Також представниці жіночої статі більш активно сприймають теоретичну
інформацію, проте менше реалізують отримані знання у повсякденному житті
та на практиці. В цьому напрямку хлопці мають більше можливостей [1].
Одним з показників, який аналізується міжнародними тестами, є вибір дівчатами
професій, пов’язаних з активним застосуванням природничо-наукових і математичних
знань. Так, звіт про результати тесту PISA з природознавства за 2015 рік показав,
що у природничо-науковій сфері найбільш популярними серед дівчат є професії,
пов’язані зі здоров’ям, а серед хлопців – з наукою і технікою [3].
Оцінка ефекту ґендерних відмінностей показала, що з природознавства переваги
в бік дівчат не спостерігається. Навпаки, у сфері наукової діяльності та індексу
зацікавленості темами загальної науки спостерігається незначне відхилення в бік
чоловічої
половини.
Дослідження
індексу
захопленості
природознавством,
інструментальної мотивації до вивчення природознавства і оцінювання своєї
ефективності з природознавства визнано несуттєвим (проте наявне відхилення в бік
чоловічої статі) [2].
Наступний моніторинг PISA відбудеться 2021 року і в його центрі буде саме
математична грамотність, ключовою складової якої є математичне мислення. Серед
основних навичок 21 століття, що сприятимуть формуванню природничо-математичної
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грамотності є критичне мислення, креативність, дослідження та вивчення,
саморегуляція, ініціативність і наполегливість, уміння використовувати інформацію,
системне мислення, комунікація, рефлексія [4]. Їх формування у дітей сприятиме
досягненню ними успіху у професійній та особистісній діяльності.
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – міжнародне моніторингове
дослідження якості шкільної математичної і природничої освіти, організоване
Міжнародною асоціацією з оцінки навчальних досягнень IEA. Дослідження дозволяє
порівняти рівень і якість математичної і природничої освіти учнів 4-х класів початкової
школи та учнів 8-х класів у різних країнах світу, а також виявити відмінності
в національних системах освіти. Основне завдання TIMSS – порівняльна оцінка якості
природничо-математичної і природничо-наукової освіти в початковій та основній
школах. У межах цього дослідження освітні досягнення учнів 4 і 8 класів оцінюються
кожні чотири роки. Вони включають не лише діагностування знань, умінь учнів,
а й ставлення до предметів, пізнавальні інтереси і мотивацію до навчання. Дослідження
сплановане так, що його результати дозволяють простежувати тенденції в математичній
і природничо-науковій освіті країн-учасниць упродовж 4-х років, коли учні 4 класів
стають учнями 8 класу. Таким чином, здійснюється моніторинг навчальних досягнень
учнів початкової та основної школи, а також змін, що відбуваються в математичній
і природничо-науковій освіті при переході з початкової до основної школи [7].
Згідно TIMSS додатково аналізуються особливості змісту шкільної математичної
і природничої освіти в країнах-учасницях дослідження, особливості освітнього процесу,
а також фактори, пов’язані з характеристиками освітніх установ, учителів, учнів та їхніх
сімей. Із цією метою додатково проводиться анкетування адміністрації, вчителів та учнів
у закладах, які брали участь у TIMMS. Отримані дані дозволяють виокремити чинники,
які впливають на результати тестування, і пояснити стан математичної та природничонаукової освіти в країнах-учасницях дослідження [5].
В нашій країні таке дослідження здійснювалось під керівництвом Міністерства
освіти і науки України за сприяння Національної академії педагогічних наук України
та Українського центру оцінювання якості освіти.
У період з 2007 по 2011 рік показники України значно зросли, як з природничих
наук, так і з математики. У рейтинговій таблиці з математики Україна змінила позицію
з 25 місця на 19, а з природничих наук – з 19 на 18 [там само].
TIMSS також досліджувало різницю між досягненнями учнів різної статі.
Приблизно в половині країн-учасниць дослідження ця різниця була не суттєвою.
Результати TIMMS свідчать, що в 1995 році хлопці в більшості країн (15 з 26)
продемонстрували кращі, ніж у дівчат, результати з природничих наук та математики.
У 2015 році хлопці показали кращі результати тільки в трьох з цих 15 країн. Такі
показники підтверджують отримані PISA результати і засвідчують скорочення
ґендерного розриву і зменшення ґендерної сегрегації [7].
Аналіз результатів TIMMS за 2007 та 2011 роки, здійснений Н. Прокопенко,
доводить, що «дівчата України краще розв’язують завдання з алгебри та біології,
а хлопці – з розділу «Числа», геометрії, хімії, фізики та географії. Найбільша різниця
у середніх балах спостерігається з фізики (13 балів), географії (15 балів) та розділу
«Числа» (13 балів). За видами навчально-пізнавальної діяльності, такими як «Знання»
та «Обґрунтування», результати дівчат і хлопців суттєво не відрізняються. Проте
завдання на застосування знань у змінених ситуаціях і з математики, і з природничих
наук хлопці виконують краще (різниця у середніх балах становить 13 балів з математики
та 6 балів з природничих наук)» [там само].
Для усунення ґендерного дисбалансу в освіті необхідно проводити відповідну
державну політику.
Останні 10–15 років масово обговорюється питання впровадження ґендерного
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підходу в освіті. Вчені, ґрунтуючись на проведенні різних типів досліджень,
наголошують на необхідності здійснення в межах спільного навчання хлопців та дівчат
ґендерного підходу.
Виявлено, що сьогодні світова спільнота приділяє багато уваги усуненню
ґендерного розриву та запобіганню ґендерній сегрегації у професійній сфері. Для цього
проводяться різноманітні дослідження (TIMMS, PISA) та спеціалізовані конкурси
(Світова олімпіада з математики, STEM-конкурси для дівчат), які сприяють виникненню
в дівчат інтересу до професій природничо-математичного спрямування. Результати цих
заходів доводять їхню ефективність, проте починати такі реформи необхідно
не на світовому рівні, а в сім’ї, закладі освіти, державі. Ураховуючи це, до глобальних
напрямків забезпечення якості природничо-математичної освіти віднесено: прийняття
урядом низки документів щодо реформування та покращення якості сучасної
природничо-математичної освіти; централізоване забезпечення шкіл обладнанням
та устаткуванням, необхідним для вивчення природничо-математичних наук; розробка
законодавчого підґрунтя реалізації ґендерного підходу в освіті, спрямованого
на підвищення самооцінки дівчат, зокрема й при вивченні природничо-математичних
наук; перегляд підручників із природничо-математичних дисциплін щодо ґендерної
ідентичності.
Виходячи з історичних передумов та досвіду реформування природничоматематичної освіти в ХІХ – на початку ХХ століття, визначено напрями екстраполяції
позитивного історичного досвіду в сучасні умови: опанування вчителями природничоматематичних дисциплін та керівниками гуртків цього напряму основних положень
ґендерної педагогіки, упровадження в практику їхньої роботи ґендерного підходу;
доповнення зон для самореалізації дівчат у природничо-математичних науках;
організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії дівчат та хлопців при опануванні природничоматематичних дисциплін; залучення дівчат до різнопланової позакласної
та позашкільної діяльності, спрямованої на розвиток у них природничо-математичних
нахилів; інтеграція предметів природничо-математичного циклу з метою формування
в тих, хто навчається, цілісної природничо-наукової картини світу; профорієнтаційний
супровід дівчат, починаючи з початкової школи, задля правильного вибору ними
профілю навчання в школі та професії.
Таким чином, участь України у світових порівняльних дослідженнях дозволяє
виявити реальний рівень розвитку природничо-математичної освіти. Успішність
в оволодінні природничо-математичною грамотністю є результатом комплексного
впливу сім’ї, суспільства та закладу освіти на життя учня.
Перспективи подальших досліджень полягають аналізі гендерних особливостей
природничо-математичної підготовки в умовах сучасних закладів освіти.
Література:
1.
2.
3.

4.

Відбувся основний етап PISA-2018. URL: http://testportal.gov.ua/2018/05/30/vidbuvsyaosnovnyj-etap-pisa-2018 (дата звернення: 30.05.2018).
Мегединюк М.
Міжнародне
тестування
PISA–2018:
чого
чекати?
URL:
http://studway.com.ua/pisa-2018/ (дата звернення: 6.03.2017).
Основные результаты международного исследования PISA-2015, 2017 год : национальный
отчет
/
С. Ирсалиев,
А. Култуманова,
Е. Сабырұлы,
М. Аманғазы.
Астана :
Информационно-аналитический
центр,
2017.
241 c.
URL:
https://www.slideshare.net/ssuser005c571/pisa2015-75456853 (дата звернення: 28.07.2017).
Основные результаты международного исследования образовательных достижений 15летних обучающихся PISA-2012 / А. Култуманова, Г. Бердибаева, Б. Картпаев и др.Астана :
НЦОСО,
2013.
283 стр.
URL:
https://www.slideshare.net/ssuser005c571/pisa-201258537879?from_action=save (дата звернення: 28.12.2017).


64



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


5.

6.

7.

Прокопенко Н. Основні результати міжнародного порівняльного дослідження якості
природничо-математичної освіти TIMSS 2011. URL: http://education-ua.org/ua/analytics/68osnovni-rezultati-mizhnarodnogo-porivnyalnogo-doslidzhennya-yakosti-prirodnichomatematichnoji-osviti-timss-2011 (дата звернення: 14.06.2016).
Рекомендації Круглого столу з проблем природничо-математичної освіти в умовах
реформування української школи. URL: http://rmcrogatyn.at.ua/z2018/1_9-763-1-.pdf (дата
звернення: 4.02.2019).
A Longitudinal Study of Gender Differences in Young Children’s Mathematical Thinking /
Elizabeth Fennema, Thomas P. Carpenter, Victoria R. Jacobs, Megan L. Franke and Linda W.
Levi. Educational Researcher. 1998. Vol. 27, no. 5. P. 6–11.
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MODERN PROBLEMS OF NATURAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF WORLD COMPARATIVE RESEARCHES

The article analyses the current state of science and mathematics education in the context of
TIMMS and PISA world comparative studies. The peculiarities of their implementation are revealed
and Ukraine's participation in it is characterized. It is noted that natural and mathematical education
is especially important for the acquisition of natural science and technical knowledge throughout the life
of a person. Therefore, the quality of the provision of science and mathematics education is monitored
and supervised both nationally and internationally. However, Ukraine's participation in the TIMMS
and PISA world comparative studies has revealed a number of problems in the natural-mathematical
preparation of the younger generation. These include, in particular, the imperfection of the content of
the natural and mathematical disciplines; shortcomings in the professional training of teachers in
natural and mathematical disciplines; insufficient level of implementation of competency approach in
teaching, etc. The attention is focused on some of the gender aspects of the TIMMS and PISA results. It
is stated that the existing gender gap in science and mathematics in Ukraine, which is confirmed by
world studies, has a historical predisposition, because for a long time boys and girls had different
opportunities to study in the natural and mathematical sphere and further professional formation and
self-realization. As a result, it is concluded that to improve the state of science and mathematics
education in the context of world comparative studies, Ukraine urgently requires reform of the natural
science and mathematics, which should be implemented in the following global areas: adoption by the
government of a number of documents on reforming and improving the quality of natural science;
centralized provision of schools with equipment necessary for the study of natural sciences and
mathematics; improving the quality of teacher preparation for teaching natural sciences and
mathematics, aimed at implementing a competence approach in education; development of the
legislative basis for the implementation of a gender approach in education aimed at increasing girls'
self-esteem, in particular in the study of natural and mathematical sciences; revision of textbooks on
science and mathematics on gender identity.
Keywords: education, natural-mathematical education, natural-mathematical preparation, world
comparative studies, TIMMS, PISA.
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ПРАВОЗНАВСТВА ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті обґрунтовано доцільність інтегративних курсів правознавства як дієвого
засобу навчання та виховання молодших школярів. Доведено доцільність упровадження
інтегративних курсів правознавства як системи, що висвітлює різні аспекти правових знань.
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Розроблено відповідні методологічні засади (обґрунтування наукової підстави інтеграції;
забезпечення логічного розвитку змісту знань у курсі; інтеграція правових знань зі знаннями
з інших дисциплін; використання інтегрованих форм і методів навчання відповідно;
виникнення нової якості системних правових знань у процесі інтеграції; передбачення
диференціації знань з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів).
Пропонується відкрита система, що розгортається по вертикалі (інтегративні курси
за роками навчання) та по горизонталі (інтегративні курси за тематикою). Новизна
пропонованої системи полягає в тому, що вперше пропонується не один курс, що містить
правознавчі знання, а розгорнута система, що передбачає: можливість вибору курсу за віком
учнів (вертикальна складова, розрахована на чотири роки навчання в початковій школі)
та за інтересами (горизонтальна складова, що висвітлює різні аспекти правових знань).
В основі системи лежить інваріантний мінікурс, який містить найважливіші правові знання
для молодших школярів і є вихідною платформою для вивчення всіх інших курсів, які входять
у розроблену систему. Обґрунтовано зміст базового інтегративного курсу та показано його
зв’язки з варіативними курсами системи. Показана перспектива формування курсу
правознавства для молодших школярів як самостійного навчального предмета, що містить
найважливіші правові знання, адаптовані до віку учнів. Запропоновано використання
комплексу інноваційних форм, методів та засобів навчання, які забезпечують мотивацію
вивчення пропонованих курсів. Акцентовано увагу на тісному взаємозв’язку правових знань
молодших школярів з навчальним матеріалом інших дисциплін.
Ключові слова: методологічні засади, правові знання, інтеграція, система, молодші
школярі, факультативні курси, інтегративні курси.
У системі освіти суттєве значення має підготовка вчителя початкової школи
й розробка змісту навчання молодших школярів, тому «основною метою вищої освіти
є підготовка
кваліфікованого
педагога
відповідного
рівня
та
профілю,
конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, який вільно володіє професією
та орієнтується в суміжних галузях діяльності, готового до постійного професійного
росту, соціальної та професійної мобільності» 6, с. 3. Багатопрофільність професійної
діяльності вчителя початкових класів передбачає його готовність до викладання знань
з декількох дисциплін як в урочній, так і в позаурочній діяльності. Зокрема, учитель
повинен володіти правовими знаннями, які не входять до основного переліку дисциплін
початкової школи, а передбачають курси за вибором.
Реалізація змісту правового виховання в навчально-виховному процесі обумовлює
не тільки знання учнів, але й «формування в їхній свідомості переконаності
в справедливості та доцільності певних вимог, готовності дотримуватися їх повсякденно;
розкриття прав та обов’язків громадян тощо» 1, с. 7. Водночас необхідна певна правова
освіченість учнів, зокрема знання права, сформованість правового світогляду,
переконаність у правовій поведінці, розуміння корисності й необхідності правових
знань, «тобто сформованість правового мислення, уміння критично творчо осмислювати
правові норми» 8, с. 20.
Уважаємо, що курси основ правознавства в початковій школі за вибором
виконують позитивну роль у навчанні, однак існує певний мінімальний обсяг правових
знань, якими повинні володіти усі без винятку молодші школярі.
У дослідженні ми спиралися на наукові праці щодо формування готовності
майбутніх учителів початкової школи до розв’язання типових задач професійної
діяльності (Т. Тесленко), курси за вибором правознавства для молодших школярів
(Н. Бондарчук, О.Жмурко, К.Сидоренко), педагогічні основи правовиховної роботи
з молодшими школярами (І. Запорожан), формування культури правового спілкування
(С. Циганій), основи синергетики для формування системи курсів правознавства
(Г.Хакен), дидактики інтегративних курсів (Я. Собко), інтегрованого підходу
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до структурування змісту правових знань (В. Смірнова), теоретичних основ
інтеграційних процесів в освіті (Ю. Козловський), структури і змісту теоретикометодологічного забезпечення педагогічної інтеграції (М. Чапаєв) тощо. Водночас
питання формування системи курсів правознавства для початкової школи залишається
малодослідженим.
На наш погляд, мінімальний курс основ правознавства має бути обов’язковим
та доповнюватися різноманітними тематичними курсами за вибором. Обґрунтуванню
методологічних засад цієї концептуальної ідеї і присвячена пропонована стаття.
Мета статті – розробити методологічні засади, обґрунтувати доцільність
та представити сутність системи інтегративних курсів правознавства для молодших
школярів.
Поняттєва система дидактики курсів інтеграції утворює філософські категорії
(пізнання, знання, зміст, суть і подія, загальне й поодиноке тощо), поняття
загальнонаукові методологічні (система, побудова, елемент, зв’язок, інтеграція, функція
тощо), педагогічні поняття (навчання, розвиток, мотивація, сприйняття, уявлення,
освоєння, уміння, навичка тощо), поняття власне дидактичні (навчання, викладання,
вивчення, навчальний та інтегративний курси, зміст, форми, методи, навчальні засоби
тощо) 5. Кожна дидактична система характерна інтегративними курсами
(як взаємодіючими системами), що спричинюють власну появу й за потреби можливий
їх перехід один в одного. Трактувати інтегративний курс як взаємодоповнення змісту
двох або більше навчальних курсів примітивно, позаяк це не буде відображенням його
суті, як цінної дидактичної категорії.
Специфіка й значущість інтегративного курсу залежать не тільки від його
педагогічної мети, а й від методологічного спрямування. Такі курси в педагогічному
процесі початкової школи закладають основи методологічних, психологічних,
педагогічних, дидактичних і методичних завдань стосовно низки шляхів їх розроблення
(переважно, це змістовий і процесуальний шляхи). Як і в будь-якому педагогічному
явищі, в основу пізнання інтегративних курсів покладено методологію. Завдяки
застосуванню методології з метою встановлення взаємозв’язків, узаємовідношень,
співвідношень якісних і кількісних ознак курсів інтеграції можливі прогнозування
їхнього розвитку й упровадження їх у закладах освіти.
Світоглядність інтегративного курсу полягає у створенні методологічних знань,
інтегративних за природою. Якщо йдеться про предметні навчальні курси, як-от: фізику,
хімію, історію – методологічні знання ґрунтуються на методології тієї чи іншої науки.
Для курсу інтеграції такі знання інтегрують методології кількох дисциплін. Якщо
інтегративний курс ґрунтується на гібридній науці, то зазвичай його методологічна
основа – педагогічна трансформація методології гібридної науки (біофізика, геоботаніка
тощо).
Сутність аксіологічної функції інтегративного курсу – поєднання ціннісних
орієнтацій низки наук і галузей знань. В умовах фахово-технічної школи таке поєднання
вкрай важливе з методологічного аспекту, позаяк спрямоване на створення не тільки тих
чи інших наукових цінностей. Упровадження аксіологічної функції курсу інтеграції
формує глобальні різною мірою цінності людини.
Інтегрований курс правознавства для молодших школярів розглядається нами
як система елементів з певною структурою та зв’язками між цими елементами. У центрі
системи знаходиться інваріантний мінікурс, який є засобом для формування в учнів
молодших класів цілісної системи правових знань, що базується на доступних для них
навчальних матеріалах. Ці матеріали походять з таких джерел як зміст навчальних
предметів, повсякденне життя, суспільні явища; засоби масової інформації тощо.
Система містить як центральний інтегрований мінікурс (інваріантний), так і низку
додаткових (варіативних) тематичних курсів.

67



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


Інваріантний курс правознавства містить інтегровані відомості з різноманітних
галузей правового знання для учнів, які є загальними і необхідними, які повинна знати
кожна дитина початкової школи. Інтегрованими ці знання є тому, що на цьому етапі
вони базуються на навчальному матеріалі різних предметів та галузей знань.
Інваріантний мінікурс невеликий за обсягом та містить усі необхідні для учня
початкової школи відомості з правознавства.
В інваріантному курсі, який є серцевиною системи, забезпечується логічний
розвиток знань від простіших до складніших, незважаючи на джерело походження цих
знань.
Далі система доповнюється різноманітними тематичними курсами. Ці курси вже
стосуються окремих галузей правових знань чи груп знань, і є розширенням,
доповненням, конкретизацією цих, лаконічно представлених в інваріантному курсі, тем
і понять.
Наступним важливим етапом є забезпечення викладання цього курсу
відповідними формами та методами викладання. Оскільки на цьому етапі ці курси
є факультативними, то їх проведення можливе не як уроків, а різноманітних занять,
зокрема гурткових. Значну роль тут мають ігри, зокрема рольові та дидактичні, де діти
беруть активну участь у засвоєнні і розвитку знань. Загальна схема системи курсів
правознавства для молодших школярів представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Загальна схема системи курсів правознавства
для молодших школярів
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Пропонована нами система є відкритою, тобто синергетичною. Це означає,
що ця система всіма своїми елементами постійно взаємодіє середовищем. Така система
постійно змінюється, змінюються її елементи, переструктуровуються зв’язки,
що забезпечує здатність системи до самоорганізації, подальшого її удосконалення.
В основу розробки курсів інтеграції покладено ідеї синергетики. Синергетичним
підходом до освіти є розробка варіативних модулів процесу й суті інтегративних курсів,
засадничими принципами яких будуть інтеграція і творчий потенціал особистості.
Мета органічно вписаного в цей підхід методу системного аналізу інтегративних курсів
полягає в логічному обґрунтуванні дослідження проблеми й застосуванні певних
методів її вирішення, розроблених у межах інших наук.
Як уважає Г. Хакен 7, більшість наявних систем відкриті – обмінюються енергією
(речовиною), чи інформацією з довкіллям. Такою є й система освіти. Як і в довкіллі,
в освітній системі надзвичайно важливі не лад, стабільність і рівновага, а нестійкість
і нерівномірність. Отже, подібно до інших систем, система освіти повсякчас флуктує.
Флуктуація в певній точці сягає такої потужності, що організація системи руйнується,
не витримуючи. У такому разі принципово не можливо передбачити, чи система
перейде в стан хаосу, чи в новий, диференційований і вищий рівень упорядкованості,
або дисипативну структуру.
Тут належить аналізувати предметність навчання й утворення відносно нових
структур, зокрема інтегративних курсів, що є дисипативними структурами, адже для
їхньої підтримки необхідно більше енергії, ніж для підтримки простіших структур, які
вони замінюють. Дисипативні структури функціюють завдяки дисипації (розсіюванню)
енергії системою, – наслідок нелінійності вкрай нерівноважних ситуацій. Незначні
відмінності можуть зумовити масштабні наслідки.
Розробляючи курси інтеграції, необхідне врахування реальних процесів,
які зумовлюють «вибір» одної з імовірних структур. Натомість інтегративним курсам
як різновиду систем припишемо певну «автономію», або «самоорганізацію».
Методологічним засобом для формування повноцінної, науково обґрунтованої
системи інтегрованих курсів правознавства є класичні закономірності та властивості
інтеграції.
У формуванні методологічних засад курсів інтеграції істотне значення має
інтегративний підхід, що полягає у філософському трактуванні цілого не як суми
часток, а як нової якості за рахунок певного способу зв’язку між складовими такої
структури.
М. Чапаєв 9 уважає, що завдяки органічній інтерпретації інтеграції можливе
здійснення в її межах давньої ідеї щодо наявності в природі унікальних творчих сил,
спроможних самоорганізовуватись і самостворюватись. Усвідомлення єдиного
є фундаментальною потребою людини, що об’єктивно виражає розмаїття світу. Утім
втілення такої важливої потреби на сьогодні – явище рідкісне. У школі учнів
із потенційним талантом бачення цілого не навчають цілісного сприйняття, формуючи
«клаптєву свідомість», що надалі породжує «клаптєву діяльність». Унаслідок цього
потенційно цілісна людина приречена знати культури як набір різноманітних
«скриньок», механічно в неї «втиснених». Із таким підходом до навчання людина досить
обізнана, але багато чого не розуміє. Вона не спроможна бачити ціле в усьому розмаїтті
його зв’язків та відношень, зв’язки і взаємозалежність між явищами, наслідки,
що випливають із дії таких зв’язків і взаємозалежностей.
Інтегративність зв’язку поміж елементами цілого (інтегративного курсу) відповідає
всім умовам його формування, позаяк однією із суттєвих ознак інтеграції слугує
виникнення нової якості різних частин. Власне інтегративними засобами доцільно
формувати систему таких курсів як єдину сукупність частин, настільки тісно один
з одним пов’язаних, що стосовно оточення становлять єдине ціле. Тож
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на методологічному рівні інтегративний курс уважаємо цілісністю з новою якістю
за рахунок нового способу зв’язку частин, що становлять його міждисциплінарність.
З методологічного погляду інтегративний курс має одночасно бути єдиним цілим
із якісно новими ознаками стосовно галузей знань і особливостей діяльності, на основі
яких він побудований.
Для цього, щоб інтеграція курсу була науково обґрунтованою, необхідне
дотримання викладених нижче методологічних засад обґрунтування наукової підстави
інтеграції:
 забезпечення логічного розвитку змісту знань у курсі;
 інтеграція правових знань зі знаннями з інших дисциплін; використання
інтегрованих форм і методів навчання відповідно;
 виникнення нової якості системних правових знань у процесі інтеграції;
 передбачення диференціації знань з урахуванням вікових та індивідуальних
особливостей учнів.
Розглянемо кожну з цих засад детальніше.
Для побудови інтегрованого курсу необхідно забезпечити, щоб елементи, які його
утворюють, були достатньо близькими, щоб злитись у єдину систему, і водночас
достатньо далекі, щоб не створити систему, тотожну сумі елементів.
Курс є інтегрованим, оскільки знання в ньому поєднуються на підставі науково
обґрунтованих і педагогічних закономірностей, законів, принципів та критеріїв відбору
змісту.
Суттєве значення має також міждисциплінарна інтеграція, яка стосується
узгодження
та
координації
різнопредметних
та
різногалузевих
знань
найрізноманітнішого походження. Ці знання повинні бути не тільки згрупованими
за тематичними блоками, але й викладені в логічній послідовності. Оскільки курс має
на меті забезпечити правові знання учнів, то домінуючою є логіка правознавства
та юридичних наук.
Зауважимо, що об’єднані таким чином знання дозволяють створити нову їхню
якість. Пояснимо це детальніше. Кожен навчальний предмет містить елементи правових
знань з повсякденного життя, інших навчальних дисциплін чи засобів масової
інформації тощо. Якщо виокремлені з цього матеріалу елементи правових знань
підпорядковані науково обґрунтованій інтеграції, у змісті новоствореного курсу виникає
якісно нове знання, яке не містилося в жодному з вхідних блоків знань. Саме
це є особливістю не простого поєднання, а курсу власне інтегративного.
Насамкінець, відзначимо, що інваріантний мінікурс правознавства, який
ми описуємо, повинен передбачати й диференціацію свого змісту. Будучи
інтегрованими й утворюючи цілість, ці знання повинні передбачати їхні зміни залежно
від віку дітей (перший чи четвертий клас) їхніх індивідуальних інтересів дітей, регіону
тощо.
Тематичні інтегровані курси правознавства, які є продовженням та розширенням
центрального інваріантного курсу, класифікуються нами двома ознаками.
По вертикалі (за наступністю знань) передбачається для кожного класу свій
власний курс, і тому необхідно забезпечити наступність цих курсів між першим,
другим, третім та четвертим класами (вертикальна інтеграція курсів).
Структура для кожного року навчання курсів побудована за фрактальним
принципом, тобто вони подібні між собою за формою і побудовою, тому розвиток
знань з кожним роком відбувається в межах як інваріантного курсу, так і варіативних
тематичних курсів.
Горизонтальна інтеграція стосується, в основному, тематичних варіативних курсів,
кожен з яких одночасно є складовою системи курсів правознавства.
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Варіативний тематичний курс підпорядковується інваріантному курсу й доповнює
його, однак може існувати, як самостійна навчальна одиниця. Підкреслимо, що це дуже
важливо і, знову ж таки, стверджує інтегративну природу пропонованої нами системи.
Власне, інтеграція відрізняється від синтезу, від комплексу тим, що елементи
її зберігають відносну автономію й можуть працювати, як елементи системи,
і як самостійні автономні утворення. Кожен з тематичних курсів має власну тематику,
обсяг, а також форми, методи й засоби вивчення. Приклади тематичних курсів наведено
вище (див. рис. 1).
Джерелами для наповнення змісту є, насамперед, уроки читання. Це створення
та відбір текстів правового змісту, які можуть міститися в читанках, підручниках
літератури, історії, природознавства, творах для позакласного читання тощо. Елементи
правових знань можуть бути закладені у вправах з рідної та іноземної мови,
математичних задачах. Важливими є уроки трудового навчання, які поєднуються
з ідеєю трудового права, і, до деякої міри, елементи образотворчого мистецтва, які
можуть бути використаними для ілюстрації правових знань (створення макетів
безпечного руху на вулиці тощо).
Таким чином, доцільним є впровадження інтегративних курсів правознавства для
молодших школярів як системи, в основі якої лежить інваріантний мінікурс, що містить
найважливіші правові знання для учнів початкової школи школярів і є базовим для
вивчення тематичних варіативних курсів, які входять у розроблену систему. Новизна
пропонованої системи полягає в тому, що вперше пропонується синергетична система,
що передбачає можливість вибору курсу за віком учнів (вертикальна складова,
розрахована на чотири роки навчання у початковій школі) та за інтересами
(горизонтальна складова, що висвітлює різні аспекти правових знань). Методологічні
засади формування означеної системи містять такі положення: обґрунтування наукової
підстави інтеграції; забезпечення логічного розвитку змісту знань у курсі; інтеграція
правових знань із знаннями з інших дисциплін; використання інтегрованих форм
і методів навчання відповідно; виникнення нової якості системних правових знань
у процесі інтеграції; передбачення диференціації знань з урахуванням вікових
та індивідуальних особливостей учнів. До подальших досліджень відносимо
обґрунтування перспективності впровадження курсу правознавства для молодших
школярів як самостійного навчального предмета, що містить найважливіші правові
знання, адаптовані до віку учнів.
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Popadych O. O.
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF OPTIONAL INTEGRATIVE LAW COURSES
FOR JUNIOR PUPILS

The article substantiates the feasibility of integrative law courses as an effective means
of teaching and educating junior pupils. The expediency of introducing integrative law courses
as a system that covers various aspects of legal knowledge has been proved. Respective methodological
principles have been developed (substantiation of the scientific principle of integration; provision
of logical development of the content of knowledge in the course; integration of legal knowledge with
knowledge from other disciplines; use of integrated forms and methods of teaching accordingly; entrance
of new quality of system legal knowledge in the process of integration; prediction of knowledge
differentiation considering pupils’ age and individual characteristics). We offer an open system that
is expanded vertically (integrative courses by years of study) and horizontally (integrative courses
by subject). The novelty of the proposed system is that, for the first time, it is offered not one course
containing jurisprudence, but a comprehensive system that provides the possibility of choosing a course
by the age of pupils (vertical component, calculated for four years of elementary school) and interests
(horizontal component, highlighting different aspects of legal knowledge). The system is based
on an invariant mini-course, which contains the most important legal knowledge for junior pupils and
which is the starting platform for studying all other courses included in the elaborated system.
The content of the basic integrative course has been substantiated and its relation to the variant courses
of the system has been revealed. The prospect of forming a law course for younger pupils has been
presented as an independent subject that contains the most important legal knowledge, adapted
to the age of pupils. It is suggested that it is used a complex of innovative forms, methods and teaching
aids that provide motivation for studying the suggested courses. The attention is focused on close
interrelation of the legal knowledge of junior pupils with the educational material of other disciplines.
Key words: methodological principles, legal knowledge, integration, system, junior pupils,
optional courses, integrative courses.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ ПІДЛІТКАМИ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті розглядаються психологічні особливості підліткового віку, які впливають
на формування пізнавальних й емоційних потреб особистості. На основі аналізу сучасних
наукових праць виділено основні характеристики підлітків, які є актуальними
для педагогічного керівництва пізнавальним процесом, зокрема й сприйняттям художнього
твору. Розглянуто підлітковий вік як найбільш продуктивний й інтенсивний для розвитку
особистості, виділено його новоутворення, на розвиток яких впливає, зокрема, й читання
художньої літератури. У структурі підлітковості виділено молодший підлітковий вік
і старший, які відрізняються й в аспекті сприйняття літературних творів і задоволення
потреб у читанні. Описано особливості сприйняття художніх творів у молодшому
та старшому підлітковому віці. Указано на відмінності й у зацікавленості творами різних
*
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видів художньої творчості. Зазначається, що питання, наскільки адекватно підлітки можуть
сприймати художній твір, є проблемним, оскільки внаслідок своїх вікових особливостей вони
лише частково можуть зрозуміти його естетичні виміри. Для них важливішими є його
пізнавальний та емоційний потенціали. При чому пізнавальні (когнітивні) інтереси підлітків
у процесі читання художніх творів концентруються не лише на знаннях про навколишню
дійсність, а, насамперед, на психологічних аспектах знань про людські характери й стосунки,
соціальні проблеми, які їх хвилюють. Названо найбільш ефективні педагогічні технології
вивчення художніх творів учнями середнього шкільного віку. Охарактеризовано тенденції
розвитку сучасної української літератури для дітей та юнацтва на проблемно-тематичному
рівні. Зазначено, що можливе продовження започаткованих у цій статті досліджень через
розробку моделей інтерпретації сучасних українських творів для дітей та підлітків.
Ключові слова: вікова психологія, емоції, емоційний інтелект, підліток, пізнавальні
потреби, проблематика, сучасна українська література, учні середнього шкільного віку,
художнє сприйняття.
Проблема формування в підлітків інтересу до читання художньої літератури
як складової частини їхнього інтелектуального й емоційного розвитку останніми роками
активно обговорюється вченими. У сучасному суспільстві усталилась думка про кризу
підліткового віку, про відсутність позитивної мотивації до пізнавальної діяльності
в цьому віці, зокрема й до читання. Відбувається розмивання розуміння вікових рамок
у дитячому віці, не акцентовано особливості читацького сприйняття сучасних учнів
у молодшому й старшому підлітковому періодах, що зумовлює дискусії про зміст
і технології викладання літератури в школі, про організацію самостійного читання
підлітків. Це зумовлює думку про те, що тинейджери не читають художніх творів
і не розуміють специфіки їхньої художньої образності.
Мета статті – розглянути психологічні особливості молодших і старших підлітків
та умови педагогічного керівництва процесом їхнього читання, сприйняття й розуміння
сучасної української літератури.
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях не існує єдиної думки про межі
та періоди підліткового віку. Зокрема, О. Бедлінський на основі аналізу теоретичних
праць Л. Божович, Л. Виготського, В. Давидова, Д. Ельконіна, К. Поливанової говорить
про це, зазначаючи, що зміщення меж підлітковості «пов’язане зі зміною системи
потягів і прагнень підлітків, які залежать не лише від розвитку індивіда, а і від розвитку
всього суспільства, яке впливає на систему потягів підлітка» [3, с. 50]. Н. Токарєва
говорить про визнання підліткового періоду в дослідженнях психологів найбільш
суперечливим, що «зумовлено, зокрема, і кризовим характером його протікання в ґенезі
буття особистості» [10, с. 137]. У підручнику М. Савчина, Л. Василенко обґрунтовано
думку, що підлітковий вік охоплює період від 11-12 до 14-15 років. Ці вчені уважають,
що «в цей період в особистості дитини відбуваються складні й суперечливі зміни,
на підставі чого його ще називають важким, критичним, перехідним. Така оцінка
зумовлена багатьма якісними змінами, які нерідко пов’язані з докорінним ламанням
попередніх позицій, особливостей активності, інтересів і стосунків дитини» [9, с. 194].
Водночас підлітковий вік – найбільш продуктивний та інтенсивний час розвитку
особистості, який характеризується певними психологічними новоутвореннями,
які зберігаються в психіці протягом усього життя й впливають на мотивацію
до саморозвитку. Ці новоутворення впливають і на вибір книг, формування читацьких
потреб особистості в період дорослішання. М. Савчин і Л. Василенко виділяють серед
них почуття дорослості й потребу в самоствердженні [9, с. 205], тоді як Н. Токарєва,
на основі узагальнень концепцій вітчизняних учених, – цілу низку, виділяючи як основні
складові когнітивний розвиток, розвиток емоційно-вольової сфери, психосоціальний
розвиток [10, с. 373]. Читання художніх творів впливає на формування усіх цих
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складових, формуючи пізнавальні й емоційні потреби підлітків, сприяючи їхній
соціалізації.
У структурі підлітковості виділяють молодший підлітковий вік і старший, які
відрізняються й в аспекті сприйняття літературних творів та задоволення потреб
у читанні.
Молодші підлітки – це діти віком 11-12 років (5-6 клас загальноосвітньої школи).
Вони перебувають у стані переходу з ігрового світу власне дитинства до стану
дорослішання, який характеризується насиченістю подіями й діяльностями, раніше
їм недоступними. У художній літературі їх приваблює гра, фантазія, пригоди.
Сприймаючи літературний твір, вони, в основному, зосереджуються на сюжеті й щиро
вболівають за улюблених героїв, прагнуть, щоб художній твір закінчився щасливо.
Молодші підлітки, як правило, ще не розуміють художньої умовності в літературному
творі й сприймають його, як безпосереднє відображення реальної дійсності.
Старші підлітки – це особи 13-15 років (7-9-класники). Особливу увагу вони
зосереджують на формуванні Я-особистості: самопізнанні, самооцінці, пошуку ідеалу,
зокрема й серед літературних героїв. У художньому творі вони, перш за все,
орієнтуються на розуміння взаємин між персонажами, актуальну проблематику,
реалістичні деталі. Старші підлітки вже можуть вирізнити в художньому творі художню
умовність, але не завжди розмежовують первинну й вторинну, не замислюються над
жанровими особливостями творів.
Існують відмінності й у зацікавленості творами різних видів художньої творчості.
У поезії молодші підлітки більше виявляють зацікавлення віршованими казками,
невеликими сюжетними віршами, поезією, яка містить елементи алегоричності
й загадок. Старші підлітки віддають перевагу рефлексійній, медитативній, героїчній
поезії.
У молодшому підлітковому віці діти цікавляться прозою малих жанрових форм
(оповідання, повісті) з динамічним сюжетом, фантастичними елементами, про
незвичайні пригоди головних героїв. Старшим підліткам важливий не обсяг прозових
творів (їм однаково цікаві й короткі новели, й великі за обсягом романи або цикли).
У прозі їх приваблює психологізм у змалюванні образів-персонажів, романтичні
стосунки між ними (переважно дівчаток), героїчні вчинки (здебільшого хлопчиків),
художнє відображення історичних подій, проблеми дорослішання та взаємин у соціумі.
Як зазначає Н. Білоус, існує проблема адекватності художнього сприймання твору.
Учена так визначає її особливості: «Адекватність сприймання передбачає
не розпізнавання зображеного (зіставлення з дійсністю), а проникнення в суть, глибину
художнього образу, розуміння переходу з площини зображуваного в площину
естетично смислового значення» [4, с. 48]. Питання про те, наскільки адекватно підлітки
можуть сприймати художній твір, справді є проблемним, оскільки внаслідок своїх
вікових особливостей, вони лише частково можуть повністю зрозуміти його естетичні
виміри. Для них важливішими є його пізнавальний та емоційний потенціали.
При чому пізнавальні (когнітивні) інтереси підлітків у процесі читання художніх
творів концентруються не лише на знаннях про навколишню дійсність, але,
чи не першочергово, на психологічних аспектах знань про людські характери
й стосунки, соціальні проблеми, які їх хвилюють.
Емоційний інтерес школярів під час сприйняття ними художнього твору
пов’язаний з інтенсивним формуванням у цьому віці їхнього емоційного інтелекту. Про
важливість його виховання говорить І. Васильківський: «Систематичне звернення
до емоційної сфери є основною умовою розвитку особистості школярів. Для того, щоб
сприяти реалізації творчого потенціалу учня, дорослий мусить сприяти його
емоційному самовираженню. Для цього необхідно створювати такі умови, у яких учень
проживає, усвідомлює та висловлює різні емоційні стани, систематично звертатися
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до власних емоційних переживань» [6, с. 26]. Хоча переконання як соціальнопсихологічний механізм взаємовпливу уважається в сучасній психології особистості
основним, але для виховання й розвитку емоційного інтелекту особистості підлітка під
час читання й інтерпретації художніх творів більш ефективними є інші процеси –
емоційне зараження та наслідування й сугестія, які виникають під його впливом.
Для зараження емоціями, враженнями від прочитаної книги, учитель літератури
повинен продемонструвати позитивне ставлення до книги, щиро висловити свою
захоплену думку про неї. Важливу роль відіграє й навчальне середовище, у якому
відбувається робота над обговоренням книги, і застосування педагогічних технологій,
які, з одного боку, дозволяють розкритися внутрішньому емоційному потенціалу
підлітків, вести невимушений діалог про художній твір, а з іншого – суголосні жанровій
природі твору.
Технології вивчення художнього твору ускладнюються від 5 до 9 класу. Для роботи
в 5-6 класах ефективними будуть ігрові технології, у 7-8 – діалогові, а в 9, коли підлітки
вже розбираються в естетичних параметрах твору та здатні до самостійності суджень
про його формально-змістові аспекти, переходимо до комплексного застосування
комунікативно-творчих технологій (виконання дослідницьких і творчих завдань,
вирішення проблемних питань за текстом художнього твору, дискусія про актуальну
для підлітків проблематику).
Твори класиків української літератури є взірцями красного письменства,
порушують «вічні» проблеми суспільства. Організація їх сприйняття вимагає ретельної
підготовчої роботи, входження в культурно-історичні умови епохи, у яку був написаний
твір. Часто реалії суспільного життя також потребують додаткових знань з історії,
а стиль написання твору – з теорії літератури та літературознавчих вчень. Твори
сучасної української літератури для дітей та юнацтва більш зрозумілі для підлітків,
художні реалії, образи й смисли, закладені в художній текст, легше піддаються
декодуванню й перенесенню в особистісну сферу юних читачів.
На думку У. Баран, «сьогодні література для дітей та юнацтва – це соціальний
і культурний проєкт актуального періоду в історії розвитку літератури взагалі. Ідеї
наявного, справжнього, близького дітям соціуму, розуміння його, форми існування
та співіснування в ньому різних поколінь закладаються дорослими письменниками
безпосередньо в тексти для дітей та юнацтва» [1, с. 14], тому твори сучасної української
літератури, які відповідають пізнавальним та естетичним потребам особистості
підлітків, найбільш цікаві для них.
Буквально за два останні десятиліття в царині української літератури для дітей
та юнацтва відбувся справжній «бум». Вийшли друком багато творів сучасних авторів,
у видавництвах з’явилися цілі серії літератури для підлітків. На зміну тенденційній
літературі виховання для юних читачів прийшла новаторська поезія й проза,
незаангажована ідеологічно, дидактизм якої ретельно приховано в переплетінні доль
і почуттів протагоністів-підлітків, тематично розмаїта й позбавлена табу, розвивається
новий тип психологізму, коли автор відверто говорить із юним читачем про наболіле.
Література для дітей та юнацтва, зокрема прозовий доробок сучасних українських
авторів активно розвивається й досліджується (наукові праці У. Баран [1, c. 2],
М. Варданян [5], Т. Качак [7], В. Кизилової [8] та ін.). Учені говорять і про оновлення
сучасної української літератури, зумовлене новим поколінням читачів, їхніми
зацікавленнями, рівнем інтелектуального й емоційного розвитку й закономірною
акселерацією. У царині української літератури для дітей та юнацтва на початку ХХІ ст.
відбуваються істотні зміни. Зокрема, Т. Качак зазначає, що «змінюється співвідношення
реалістичної, реалістично-фантастичної та фантастичної прози в підлітково-юнацькому
її сегменті. Якщо домінування реалістично-фантастичної, пригодницької прози – стала
закономірність, то стрімке зростання кількості та якості реалістичної соціально
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психологічної і навіть хард-реалістичної прози – виразна нова субтенденція.
Її супроводжує інша – гендерне маркування текстів» [7, с. 275]
У сучасних психологічних дослідженнях з вікової психології розглядаються
заняття, яким підлітки присвячують своє дозвілля. Серед пріоритетів учені називають
прогулянки й спілкування з друзями, комп’ютерні ігри, захоплення музикою, модою.
Зазначається, що «читання книг не приваблює підлітків» [9, с. 196]. Справді, у старший
підлітковий період спостерігається криза в розвитку інтересу особистості до художньої
літератури, виникає своєрідна «лакуна», яка раніше, у молодшому підлітковому віці
заповнювалась пригодницькою й фантастичною прозою, пейзажною та патріотичною
поезією. Зумовлена вона почуттям «дорослості», утратою інтересу до дитячих забавок,
гри й фантазії. Підлітки намагаються читати «дорослі» романи, але часто вони для них
видаються нудними або незрозумілими. У цьому віці цікавою для них може стати
реалістично-психологічна проза про життя й проблеми їхніх однолітків, поезія про
кохання й мрії про майбутнє, підліткове фентезі.
Однак не можна однозначно стверджувати, що сучасні підлітки не цікавляться
читанням книг, адже сучасна художня книга існує не лише в паперовому вигляді, але
й в електронному, тому, проводячи дозвілля з улюбленим ґаджетом, сучасні
тинейджери читають цікаві художні книги в електронному форматі.
Як правило, рекомендації книг юні читачі знаходять на сайтах книголюбів, радять
книги один одному. Важливим у виборі книг повинен бути й авторитет вчителя
літератури, який завжди в курсі новинок для підліткового читання й може
рекомендувати нові книги для учнів-підлітків, створити класну бібліотечку, у якій діти
могли б узяти для читання цікаву сучасну книгу, або налагодити співпрацю
з бібліотеками для юних читачів, які знаходяться в їхньому мікрорайоні. Сучасні
видавництва також активно популяризують і друкують книжки для підлітків. У багатьох
із них існують спеціальні серії: «Про і для підлітків» (видавництво «Академія»), «Книги
для підлітків» (видавництва «Клуб сімейного дозвілля», «Видавництво Старого Лева»,
«Школа», «Теза» та ін.).
Однозначно, що не всі сучасні українські книги, які з’являються на полицях
книгарень і бібліотек, мають художню вартість і можуть складати канон художньої
літератури. Навчити підлітків орієнтуватися в розмаїтому сучасному книжковому морі
покликані шкільні курси «Українська література», «Зарубіжна література», основним
завданням яких є формування компетентного читача, розвиток читацьких уподобань
учнів та реалізація наскрізних змістових ліній.
Отже, у процесі формування адекватного сприйняття художнього твору сучасної
літератури підлітками важливе значення має врахування психологічних особливостей
цього вікового періоду, а також врахування суми педагогічних чинників (доступності
книги, навчально-виховного середовища, педагогічних технологій опрацювання
художнього твору, урахування художньої досконалості твору).
Перспективами досліджень розглянутої в статті проблеми можуть стати створення
й апробація конкретних моделей інтерпретації сучасних українських творів для дітей
та юнацтва з урахуванням психологічних особливостей читачів.
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Slyzhuk O. A.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PERCEPTIONS OF TEENAGERS
OF MODERN UKRAINIAN LITERATURE

The article deals with teenagers’ psychological features which influence on the formation
of individual’s cognitive and emotional needs. On the basis of the analysis of modern scientific works
are identified the main characteristics of teenagers which are relevant for the pedagogical guidance
of the cognitive process, including the perception of the artwork. Adolescence is considered
as productive and intensive for personal development; its neoplasm is highlighted the development
of which is influenced in particular by reading fiction. In the structure of adolescence, younger and
older adolescents are identified. They are also different in the field of perceptions of literary works and
meeting of reading needs. The peculiarities of the perception of artistic works in young and older
adolescence are described. The differences in interest in the works of different types of artistic creativity
are pointed out. It is noted that the question of how adequately adolescents can perceive a work of art
is problematic, because, due to their age characteristics, they can only partially understand its aesthetic
dimensions. More important to them are its cognitive and emotional potentials. And the cognitive
interests of teenagers in the process of reading artworks are focusing not only on knowledge of the
surrounding reality but also on the psychological aspects of knowledge about human characters and
relationships, the problems that disturb them. The effective technologies for the study of artworks were
named by pupils of secondary school age. The tendencies of the development of modern Ukrainian
literature for children’s and youth are described at the problematic and thematic level. It is noted that
it is possible to continue the research initiated by developing models of study artworks for children.
Key words: age psychology, emotions, emotional intelligence, teenager, cognitive needs,
problematic, modern Ukrainian literature, pupils of middle school age, artistic perception.
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АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАГЕННОГО НАВЧАННЯ З ГОЛОГРАФІЧНИМ
ПІДХОДОМ У РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
У статті здійснено аналіз провідних дослідницьких психолого-педагогічних підходів
до визначення сутності поняття «життєва компетентність», визначено й описано
її структуру. Детально розкривається сутність понять «життєвий досвід», «досвід
життя», «вітагенне навчання», «технології голографічного методу». Технології вітагенного
навчання представлені як сукупність прийомів, що забезпечують реалізацію освітніх завдань
з опорою на життєвий досвід. Обґрунтовано застосування вітагенних технологій навчання
як універсального способу збагачення процесу засвоєння матеріалу різних дисциплін
у контексті компетентісного підходу.
Проаналізовано дослідження А. Бєлкіна щодо рівнів запам’ятовування вітагенної
інформації та стадій переходу вітагенної інформації у вітагенний досвід. Розкрито види
й зміст вітагенних технологій з голографічними проєкціями: прийом стартової актуалізації
життєвого досвіду учнів; прийом випереджаючої проєкції викладання; прийом додаткового
конструювання; прийом тимчасової просторової змістовної синхронізації освітніх проєкцій;
прийом вітагенних аналогій в освітніх проєкціях; прийом вітагенного натхнення об’єктів
живої й неживої природи та голографії освітнього процесу; технологія творчого синтезу
освітніх проєкцій; технологія творчого моделювання ідеальних освітніх об’єктів.
Показано, що впровадження інноваційних вітагенних технологій як дидактичних
технологій навчання в шкільній практиці засноване на актуалізації життєвого досвіду
особистості, її інтелектуально-психологічного потенціалу в освітніх цілях. Зокрема,
психологічний супровід вітагенного навчання організовується з метою створення умов для
саморозвитку й самореалізації здобувачів освіти.
Доведено ефективність застосування вітагенного навчання з голографічними проєкціями
в роботі практичного психолога.
Ключові слова: життєва компетентність, вітагенна інформація, вітагенний досвід,
вітагенне навчання, технології голографічного методу.
Реформування сучасної освіти супроводжується уведенням нових спеціальних
форм організації пізнавальної діяльності, які мають конкретну мету – створити такі
умови навчання, за яких кожний учень міг би успішно навчатися, розвивати свій
інтелект і був готовим до творчої самореалізації. Нині держава ставить перед освітянами
завдання виховувати компетентну в різних сферах діяльності особистість. Функція
педагогічного працівника Нової української школи полягає в його вмінні організувати
компетентнісне навчання, яке дало б можливість здобувачу освіти отримувати глибокі
знання та вміння їх застосовувати в реальному житті. Під час навчання в школі в учня
має бути сформована певна сукупність характеристик, які забезпечать йому здатність
орієнтуватись у сучасному суспільстві, швидко реагувати на запити часу. Основні
державні документи орієнтують педагогів на формування життєвих компетентностей.
Зокрема, дослідники [10, с. 92] виділяють конкретні компетенції, якими повинен
оволодіти здобувач освіти при закінченні середньої школи, а саме: а) динамічно
орієнтуватись у мінливих життєвих ситуаціях, уміти самостійно здобувати необхідні
йому знання, уміти застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних проблем;
б) уміти виділяти з-поміж різноманітних життєвих проблем ті, які потребують
вирішення насамперед, та, оволодівши сучасними інформаційними технологіями,
знаходити шляхи їх раціонального розв’язання; в) уміти грамотно працювати
з інформацією, правильно розподіляючи навчальні сили та обираючи навчальні засоби;
*
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г) бути комунікабельним та без остраху йти на контакт у різних соціальних групах,
уміти виходити з конфліктних ситуацій; д) самостійно працювати над розвитком
власної фізичної, емоційної, психологічної, інтелектуальної, гносеологічної сфер.
Життєва компетентність стає найвагомішим чинником формування особистості
й розглядається нині як необхідна умова її самоактуалізації, тому визначення ролі
практичного психолога у формуванні та удосконаленні життєвої компетентності
учасників освітнього процесу є актуальною.
Наукові дослідження А. Бєлкіна, Н. Вербицької, Т. Волобуєвої, В. Вдовенко,
В. Кривенко, В. Марченко доводять, що життєвий (вітагенний) досвід є інформацією, що
знаходиться в стані постійної готовності до актуалізації в освітньому процесі. Вони
запропонували впровадження інноваційних вітагенних технологій як дидактичних
технологій навчання в шкільну практику і способів активізації інтелектуального
та навчального потенціалу особистості. Вітагенне навчання в сучасній школі засноване
на актуалізації життєвого досвіду особистості, її інтелектуально-психологічного
потенціалу в освітніх цілях [1; 2; 4-6; 11].
Науковці у своїх працях [1; 4; 5; 11] обґрунтували застосування вітагенних
технологій навчання як універсального способу збагачення процесу засвоєння матеріалу
різних дисциплін. Проте проблема використання вітагенних технологій у роботі
практичних психологів освітніх закладів залишається не вивченою.
Мета статті полягає в розкритті сутності вітагенного навчання та з’ясуванні
особливостей застосування вітагенних технологій у роботі практичного психолога
навчального закладу.
Загальні аспекти життєвої компетентності досить ґрунтовно висвітлені в працях
І. Єрмакова, Г. Нессен, О. Овчарук, Л. Сохань, Д. Пузікова та ін. [9; 17; 18]. І. Єрмаков,
Д. Пузіков та Г. Нессен зазначають, що життєва компетентність є складним утворенням
й охоплює знання, уміння та навички; життєтворчі здібності; життєвий досвід; життєві
досягнення особистості; уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях; здатність обирати
адекватні та ефективні способи розв’язання життєвих проблем; знання своїх особистих
якостей, переваг і недоліків; здатність до самовдосконалення та самозмін; здатність
розуміти та правильно оцінювати інших людей, установлювати з ними адекватні форми
спілкування, виявляти толерантність у відносинах; уміння керувати собою
й обставинами свого життя; здатність особистості до життя (здатність перебувати
в соціумі й відповідно діяти) [8; 9].
Життєва компетентність розвивається на основі всього життєвого досвіду людини
й включає розумові, емоційні, психологічні й духовні якості, ціннісні орієнтації,
мистецтво жити, запорука життєстійкості та життєздатності особистості. Життєва
компетентність – це, передусім, здатність особистості вирішувати проблеми у всіх
сферах життєдіяльності, виконувати життєві й соціальні ролі, що ґрунтуються
на життєтворчих знаннях, уміннях і навичках, життєвих досягненнях. Життєва
компетентність передбачає здатність особистості не лише до необхідних вчинків
за певних обставин, які створені або нав’язані людині культурними та соціальноісторичними умовами її життєдіяльності, вона зумовлює здатність особистості
визначати, наближати та здійснювати життєві події, які не могли б відбутися
без її активного втручання [12; 13].
Дослідники І. Бех, В. Ляшенко, Т. Поніманська розглядають становлення життєвої
компетентності як процес засвоєння моральних норм, духовних цінностей, стереотипів,
вироблених суспільством, у результаті чого формується система внутрішніх регуляторів,
морально-ціннісне ставлення до життя [16].
Л. Сохань розглядає життєву компетентність як комплекс певних особистісних
якостей, що забезпечують продуктивне життєздійснення особистості. Вона, на наш
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погляд, найкраще розкрила структуру життєвої компетентності, а саме: 1) знання;
2) уміння й навички (теоретичні знання включають наукові (знання про світ, закони
життя, про себе) та життєву мудрість, яка разом з нормами поведінки складає також
і практичні знання та вміння й навички); 3) життєтворчі здібності (аналітичні,
поведінкові, прогностичні); 4) життєвий досвід (складається з усвідомленого
та неусвідомленого індивідуального досвіду й творчого використання й наслідування
досвіду інших осіб); 5) життєві досягнення (особисте щастя, соціальний статус,
самореалізація) [17].
Отже, розвиток життєвої компетентності в умовах Нової української школи
вимагає використання таких освітніх технологій, які б активізували освітній процес,
спираючись на життєвий досвід здобувачів освіти. І такими технологіями, на наш
погляд, є технології вітагенного навчання ― сукупність прийомів, що забезпечують
реалізацію освітніх завдань з опорою на вітагенний досвід.
Термін «вітагенний досвід» («vita» – лат. життя; «genes» – грец. народжений) увів
у педагогіку А. Бєлкін у 1995 р. Вітагенний досвід – це результат процесу накопичення
життєвого досвіду, який став особистісно значущим для індивіда. Сукупність знань,
почуттів, вчинків, що відображають світогляд особистості на певних стадіях її розвитку
вчений представив як вітагенну інформацію, яка є основою вітагенного досвіду. Процес
накопичення вітагенного досвіду йде безперервно протягом усього життя людини [1; 2].
А. Бєлкін розглядає життєвий досвід і досвід життя, як різні поняття. Життєвий
досвід він представив, як інформацію, що стала надбанням особистості, відкладена
в резервах довгострокової пам’яті, що знаходиться в стані постійної готовності
до актуалізації в адекватних ситуаціях. Це своєрідний сплав думок, знань, емоцій,
учинків, які пережив і набув індивід. Досвід життя – це вітагенна інформація, яка
не »пережита» людиною, а лише пов’язана з її поінформованістю про ті чи інші
сторони життя й діяльності, але яка не має для неї достатньої цінності [1].
Перехід вітагенної інформації у вітагенний досвід проходить через декілька стадій.
1 стадія - первинне сприйняття вітагенної інформації. Особистість сприймає
інформацію неосмислено, нерозчленовано і недиференційовано.
2 стадія - ціннісна фільтрація інформації. Особистість визначає значущість
отриманої інформації. Відбувається відсіювання інформації.
3 стадія - настановча. Особистість усвідомлено і цілеспрямовано створює установку
на запам’ятовування інформації з визначеним терміном «зберігання». Терміни
збереження інформації залежить від її значущості, життєвої та практичної цінності для
індивіда [1].
А. Бєлкін із своїми учнями виділив рівні запам’ятовування вітагенної інформації,
які можуть постійно взаємодіяти між собою:
Перший рівень – операційний. Установка на слабке запам’ятовування інформації.
Другий рівень – функціональний. Установка на більш тривалі терміни збереження
інформації.
Третій рівень – базовий. Установка на тривале запам’ятовування інформації [1; 2].
Ці дослідження можуть бути використані як важливе джерело навчання з опорою
на вітагенний досвід школярів.
Вітагенне навчання – це навчання, яке ґрунтується на актуалізації життєвого
досвіду особистості, її інтелектуально-психологічного потенціалу з освітньою метою.
Це навчання з активною взаємодією всіх суб’єктів освітнього процесу, де учень виступає
в ролі рівноправного учасника пізнавальної діяльності [1].
Науковці [1; 6; 11] теоретично й на практиці обґрунтували застосування
голографічного методу проєкції в навчанні як систему освітніх способів, технологій,
спрямовану на розгляд вітагенної інформації в багатовимірному просторі в трьох
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проєкціях:
 вітагенна проєкція – вітагенна інформація, затребувана вчителем у процесі
навчання для підготовки до викладу нового знання. Вектор: учень-знання-учитель;
 стереопроєкція – інформація, що йде від учителя, який використовує вітагенну
інформацію учнів. Вектор: учитель – знання – учень;
 голографічна проєкція – інформація, що йде від будь-якого додаткового джерела.
А. Бєлкін, Т. Волобуєва виділяють такі вітагенні технології з голографічними
проєкціями в контексті компетентісного навчання:
 прийом стартової актуалізації життєвого досвіду учнів;
 прийом випереджаючої проєкції викладання;
 прийом додаткового конструювання;
 прийом тимчасової просторової змістовної синхронізації освітніх проекцій;
 прийом вітагенних аналогій в освітніх проекціях;
 прийом вітагенного натхнення об’єктів живої й неживої природи та голографії
освітнього процесу;
 технологія творчого синтезу освітніх проєкцій;
 технологія творчого моделювання ідеальних освітніх об’єктів [2; 5; 6].
Психологічний супровід вітагенного навчання з голографічним підходом
організовується з метою створення умов для саморозвитку й самореалізації здобувачів
освіти, удосконалення актуалізації їхнього життєвого досвіду. Розглянемо детальніше
застосування вказаних інноваційних вітагенних технологій у роботі практичних
психологів навчальних закладів (табл. 1).
Таблиця 1
Аспекти застосування вітагенного навчання з голографічним підходом
у роботі практичного психолога
№
п\п

1
1

Назва вітагенних
технологій із
голографічними
проєкціями
2
Прийом стартової
актуалізації
життєвого досвіду
учнів.

Зміст вітагенної технології

Зміст роботи практичного
психолога

3
Дає можливість:
- з’ясувати, яким запасом
знань на рівні повсякденної
свідомості володіють учні,
перед тим, як вони одержать
необхідний запас освітніх
(наукових) знань;
- визначити
інтелектуальний потенціал
як окремих учнів, так і
колективу в цілому;
створити психологічну
установку на одержання
нової інформації;
- використовувати
отриману інформацію для
створення проблемної
ситуації. [2, с.84].

4
Діагностування:
- пізнавальної сфери учнів з
метою актуалізації вітагенного
запасу практичних умінь,
навичок у освітньому процесі;
- уявлень про майбутню
професійну діяльність;
- показників самооцінки.
Складання корекційних програм
з метою актуалізації вітагенного
досвіду особистості націлених на:
- актуалізацію експліцитної та
імпліцитної пам’яті. Експліцитна
пам’ять – це довільна і свідома
актуалізація зафіксованого
досвіду. Імпліцитна пам’ять не
включає свідому і довільну
актуалізацію досвіду. Це наявна,
невизначена, несвідома пам’ять
[15];
- готовність до
самоактуалізації, до рефлексії;
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Продовження табл. 1
1

2

2

3

Прийом вітагенного
натхнення об’єктів
живої і неживої
природи
й голографії
освітнього процесу

Дає можливість «олюднити»
об’єкти живої й неживої
природи, спираючись на
свій життєвий досвід,
матеріал від учителя та
додаткову інформацію
[2, с. 86].

4
- уміння ставити проблемні
питання у вигляді опису якоїсь
життєвої ситуації;
- підтримку впевненості у
власній унікальності;
- визнання цінності свого
життєвого досвіду й
співбесідника;
- переконання в значущості
використання минулого досвіду
як можливостей розв’язання
суперечностей у неконфліктний
спосіб;
- отримання досвіду вирішення
складних ситуацій;
- ініціативу до самозмін на
основі нового життєвого досвіду.
Психологічна корекції з
використанням методів:
- арттерапії – терапія
образотворчим мистецтвом з
метою впливу на
психоемоційний стан людини.
Арттерапія надає можливість
особистості виразити себе
«іншими голосами»: рухами,
кольором, формою, пластикою,
глиною, ландшафтом.
- Казкотерапії - метод, що
використовує казкову форму для
інтеграції особистості, розвитку
її творчих здібностей,
розширення свідомості, вдосконалення взаємодій з
навколишнім світом.
- Лялькотерапії – казка
відтворюється не тільки у
вербальній формі, а й у вигляді
вистави ляльок [15].
Мета:
- усвідомлення своїх
потенціалів, можливостей і
цінностей свого життєвого
досвіду;
- пізнання різних стилів
світогляду;
- усвідомлення творчих
взаємодій з світом;
- усвідомлення власних
позицій поведінки, необхідних
для соціалізації;
ідентифікація власного «Я»
з казковими персонажами,
пізнання чарівних загадкових
проявів життя;
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Продовження табл. 1
1

2

3

3

Прийом
ретроспективного
аналізу життєвого
досвіду з
розкриттям його зв
‘язків у освітньому
процесі

Застосовується в тих
випадках, коли необхідно
використовувати аналітичні
спроможності й уміння
учнів співвідносити ціннісну
освітню інформацію з
запасом вітагенної
інформації й робити
необхідні в освітніх цілях
висновки [1].

4

Прийом
додаткового
конструювання
незавершеної
освітньої моделі

Його формула: «Я пропоную
вам ідею - незакінчений твір.
Ваше завдання: доповнити,
наситити змістом. Опора на ваш життєвий досвід»
[2, с. 85]

4
- отримання життєвого досвіду
спілкування через рольову дію
казкового героя.
Використання в роботі
біографічного методу - системи
засобів дослідження, діагностики,
корекції та проєктування
життєвого шляху людини.
Біографічний метод – це
особливий концептуальний
підхід до вивчення особистості,
заснований на уявленні про те,
що особистість є «продуктом»
власної біографії чи історії свого
життя [14, с.133].
Мета:
- використання аналітичних
здібностей та умінь учнів шляхом
зіставлення своїх уявлень про
ідеальну особистість з еталонами,
які змальовані в творах
літератури, кіно, тощо.
- знаходження у фактах
власного життєвого досвіду
(автобіографії) підтвердження
або заперечення освітньої
значущості інформації,
отриманої від учителя;
- розкриття освітньої цінності
життєвого досвіду учнів;
- осмислення власного
життєвого шляху як джерела
внутрішніх ресурсів та
перетворення негативного досвіду
в стимул до подальшого розвитку
особистості.
Використання при діагностичній
та корекційній роботі методики
«Незакінчені речення» з метою
виявлення:
- життєвих цілей, цінностей,
значимих переживань;
- ставлення дитини до своїх
власним здібностей;
- мотивів майбутнього
професійного вибору і ставлення
до майбутнього визначення;
нереалізованих можливостей
та перспектив подальшого
життєвого розвитку особистості;
ставлення до тих аспектів
життя, які не вдалося розвинути
через різні причини.
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Продовження табл. 1
1

2
Прийом вітагенних
аналогій в освітніх
проєкціях

3
Визначає інтелектуальний
потенціал як окремих учнів,
так і колективу в цілому,
створює психологічну
установку на отримання
нової інформації [1, с. 6].

6

Технологія творчого
моделювання
ідеальних освітніх
об’єктів

Формує в учнів художню
мову, навички в її художньоголографічному зображенні
[1].

7

Технологія творчого
синтезу освітніх
проекцій

Головна мета такої
технології - формування в
учнів художнього мовлення
й способу епохи, навичок її
художньо- голографічного
зображення.
Дає можливість
використовувати життєвий
досвід учнів у історичних
проєкціях [2, с. 88].

5

4
Ігрові технології: дидактичні
системи використання
різноманітних ігор, під час
виконання яких формуються
уміння розв’язувати завдання на
основі вітагенної інформації
(театралізовані, ділові та рольові
ігри, імітаційні вправи,
розв’язання практичних ситуацій
і задач тощо).
Тренінгові технології: система
діяльності для відпрацювання
певних алгоритмів розв’язання
життєвих ситуацій (психологічні
тренінги інтелектуального
розвитку, спілкування,
розв’язання креативних завдань).

Використання медіатехнологій,
як методів групового
психотерапевтичного навчання:
кінотренінг (кінотерапія,
фільмотерапія), медіаосвіта,
відеолекторій, тренінг медійної
грамотності, психологічний
дискусійний кіноклуб тощо.
Кінотерапія є різновидом
арттерапії й використовує
виховну функцію мистецтва та є
своєрідною формою рефлексії
щодо кіносюжету [15].
Мета:
- формування всебічно
розвиненої особистості засобами
кіномистецтва, що дає змогу
започаткувати процеси
самопізнання й побачити те, що
відбувається в її власному житті;
- розуміння власних почуттів та
емоційного стану інших людей;
- обговорення життєвих
ситуацій та шляхів їх
розв’язування.

Таким чином, вітагенні технології з голографічними проєкціями можуть успішно
використовуватись у роботі шкільних практичних психологів як універсальний спосіб
збагачення освітнього процесу, як засіб активізації інтелектуального та навчального
потенціалу школярів.
Перспективи подальших наукових досліджень полягають у висвітленні результатів
упровадження вітагенних технологій з голографічними проєкціями шкільними
практичними психологами в освітньому процесі.
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Slobodenyuk L. I.
ASPECTS OF APPLICATION THE VITAGENIC TEACHING WITH THE HOLOGRAPHIC
APPROACH IN THE WORK OF A PRACTICAL PSYCHOLOGIST

The article presents the analysis of leading research psychological and pedagogical approaches
in order to define the essence of the concept of «the vital competence», defines and describes
its structure. The essence of such concepts as «life experience», «the experience of life», «the vitagenic
teaching» and «technology of the holographic method» is revealed also in details.
The technologies of vitagenic teaching are presented as the sum of techniques that provide
the realization of educational tasks based on life experience. It is substantiated the application
of vitagenic technologies of teaching as a universal way of the enrichment of the process of assimilation
the material of different subjects in the context of competent approach.
The achievement of Belkin’s work was analyzed as for the memory levels and the vitagenic
information transition as well as vitagenic experience. The types and content of holographic projection
have been disclosed: the starting mainstreaming of pupils’ life experience; the reception of the leading
projection of teaching; the techniques of the additional construction; the techniques of timeline spatial
meaningful synchronization of the educational projection; the techniques of vitagenic analogies in the
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educational projection; the technigues of the vitagenic inspiration of animate and inanimate objects and
the holographic educational projects; the techniques of creative synthesis of the educational projection;
the techniques of creative ideal modelling of the educational projection.
It is shown that introduction of innovate vitagenic techniques as didactic teaching techniques is
founded on life experience mainstreaming, its intellectual and psychological capacity for educational
purposes. And, in particular, psychological support for vitagenic teaching is provided with a purpose
to create conditions for self-development and self-fulfillment of students.
It is proved the efficiency of application the vitagenic teaching with the projections in the work
of a practical psychologist.
Key words: vital competence, vitagenic information, vitagenic experience, vitagenic teaching,
technologies of holographic method.
Дата надходження статті: «25» вересня 2019 р.

УДК 373.3/.5.048:331.548](091)(410)»192»
Tymenko M. M.*
TRENDS AND INNOVATIONS IN SCHOOL EDUCATION OF THE UK
The author highlights major trends and innovations in school education of the UK. The author
describes certain factors shaping the trends in education, in particular there are three factors that affect
UK education. Different official documents and reports of the UK have been analyzed and major
outcome have been written. The Department of Education of the UK created the conditions that the
impact of the development of the major trends and innovations on education standards is varied,
reflecting different levels of investment, access to high quality broadband and teacher support.
Innovative education and training is focused on the formation of a person’s social and adaptive
readiness through the development of creativity, different forms of thinking, the ability to cooperate.
Specific features of innovative education are openness to the future, the ability to predict on the basis
of constant reassessment of values, orientation to constructive actions in new situations, which is
ensured through the development and implementation of educational innovations. The main trends and
innovations in the UK described in the article are: crowdsourced classes, cultural immersion,
environmental impact, appreciating the arts, human intelligence, digital responsibility, life skills and
workforce preparation, innovating pedagogy, computational thinking, student-led learning,
collaborative classrooms, connecting guardians and schools, emerging technologies. STEM education
has also been described as one of the main trends in school education of the countries in the UK. The
author describes STEM subjects as a central plank in developing the UK’s skills base. STEM
in education begins with the early development of mathematical and scientific ideas in pre school
education which are built upon in primary and post primary education. The pupils in the post primary
sector all study mathematics to age 16 while they may choose from a variety of inter-related
science/technology courses providing pupils not only with knowledge of the subjects, but also develop
investigative and problem-solving skills and an understanding of their application in the real world and
their impact upon society.
Key words: trends, school education, innovations, UK, development.
Problem statement. At the present stage, improving the quality of Ukraine’s secondary
education system has been a top priority. To achieve this goal, the content of education, forms
and methods of organizing the educational process, improvement of the monitoring of the
results are being updated. The appearance of new trends and innovations in education
is caused by the fast development in digital and technological spheres and the need to
develop neсessary skills and resilience.
*
© Tymenko M. M.
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Innovation in education is the process of creation, implementation and extension in the
educational practice of new ideas, tools, pedagogical and management technologies,
as a result of which achievement indicators (levels) of structural components of education are
increased and a transition to the system of a higher level quality is made. Significant positive
experience in the development of innovations in schools has been accumulated in developed
countries and in the UK in particular.
Analysis of recent research and publications. The development of innovative processes
in the UK secondary education system has been the subject of research for domestic scientists
for several decades, driven by the status of the country as one of the leading and highly
developed countries in the world. The study of domestic studies showed that the subject
of analysis of scientists has become a wide range of aspects of the British education system.
The subject of our scientific research involves the analysis of research in the field
of pedagogical innovation (L. Vashchenko, L. Vozniuk, L. Danilenko, I. Dychkivska,
V. Zagvyazinsky, M. Karamushka, O. Kiyashko, O. Kozlova, V. Kremen, M. Lazarev, V. Lutai,
I. Matiyuk, S. Nikolaenko, V. Palamarchuk, O. Pehota, N. Poghribna, L. Podimova, O. Popova,
V. Ryabenko, G. Sazonenko, A. Zbrueva, G. Selevko, V. Slastonin, L. Sohan, V. Khiminets,
V. Zikin and others), and in the field of British pedagogical science (N. Voskresenskaya,
K. Garashchuk, M. Guriy, I. Ivanyuk, O. Lokshina, G. Marchenko, O. Matvienko,
O. Milyutina, etc.).
Formulation of the purposes of the article. The author has a goal to highlight and describe
major trends and innovations in education of the UK.
Main material. Education in the beginning of the XXI century is charachterized by the
activation of trends aimed at innovative development, which will improve the efficiency
of the educational process. The beginning of the XXI century is characterized by the
emergence of studies that characterize the features of the development of innovative processes
in specific subject areas. Authors of dissertation researches, monographs, separate articles
focus their attention on problems of civic education; environmental education; labor training;
multicultural and language education.
Innovative education and training is focused on the formation of a person’s social
and adaptive readiness through the development of creativity, different forms of thinking,
the ability to cooperate. Specific features of innovative education are openness to the future,
the ability to predict on the basis of constant reassessment of values, orientation
to constructive actions in new situations, which is ensured through the development and
implementation of educational innovations.
Cooperation in innovation in the context of the development of a network society
is particularly relevant. There is an urgent need for public and public support for new
organizational forms of dissemination of innovative experiences, one of which is innovations
in schools of the UK [4].
Education in the UK is highly valued – among the 36 countries that make up the OECD,
the UK spends the highest proportion (6.6 %) of its gross domestic product on education.
Technology is increasingly seen as a tool that can be harnessed to improve education, and The
Department for Education’s 2019 report: ‘Realising the potential of technology in education’,
actively promotes the value of technology in the classroom. In 2018, 25 % more educators and
school leaders selected front-of-class technology as a key growth area in the next 1-3 years
compared to 2017.
As a British scientist, J. Lowry states: «In a knowledge economy, remembering facts and
procedures is not enough to succeed. Educated workers need a conceptual understanding
of complex concepts and the ability to work creatively with them to generate new ideas, new
theories, new products and new knowledge. They must be able to critically evaluate what
they read, be able to express themselves clearly orally and in writing, and understand
scientific and mathematical thinking, they need to acquire integrated and useful knowledge,
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not a set of facts. They need to be able to take responsibility for the future all life» (J. Lowry,
2015) [5]
As it is mentioned in the official document by the House of Parlament «Trends
in compulsory education», there are certain factors shaping the trends in education. It outlines
three factors that affect UK education. These are: population growth (population growth
is raising demand for school places in urban areas. This is due a rise in the birth rate, which
is primarily caused by an increase in the number of children born to non-UK-born women
(accounting for 78 % of the increase in the number of births). A study by the University
of Bristol found that higher levels of educational attainment in London schools may
be explained by the larger proportion of pupils of relatively recent immigrants.), levels
of inequality (in most OECD countries over the past 30 years, the gap between the income
of the rich and poor has been rising. In the UK, different measures of inequality reveal varying
patterns) and the changing labour market. Population growth is raising demand for school
places in urban areas. This is due a rise in the birth rate, which is primarily caused
by an increase in the number of children born to non-UK-born women86 (accounting for 78 %
of the increase in the number of births). A study by the University of Bristol found that higher
levels of educational attainment in London schools may be explained by the larger proportion
of pupils of relatively recent immigrants [2].
There is a trend in the English school system towards greater autonomy and diversity.
In Wales there is a trend towards greater accountability. School autonomy refers to the level
of control given to schools from local authorities (and central government in the case
of curriculum). Individual schools can be given control over their curriculum, expenditure
and resourcing decisions. Education systems can also contain a number of different types
of school categorised by ownership, source of funding and responsibility for admissions.
Schools in England have more autonomy from local authorities than in other UK nations, and
there is a greater diversity of types of school. The English system now includes maintained
schools, sponsored academies, converter academies, grammar schools, independent schools
and free schools. There is high diversity in terms of timetabling, delivery and beliefs about the
purpose of education and learning. In comparison, Wales has a stronger centralised education
system with local authorities retaining a high degree of control. In recent years the Welsh
system has seen a focus on accountability in order to improve school standards, and the
introduction of four regional Consortia to oversee the local authorities. There are also
differences in curriculum and assessment between the UK nations, which has led to debate
about what a good education system looks like and discussions about the purpose
of education [1].
Concerns have been raised about the extent that schools are providing children with the
right knowledge and skills for the labour market of the future. This has led to changes
in curriculum in both England and Scotland. The English National Curriculum is the first
country in the world to have mandatory computer programming at primary and secondary
level (in maintained schools). The UK has a long-standing problem with skills: one in five
children leave school without basic maths and literacy. Basic literacy and numeracy are
necessary to develop digital skills and increasing numbers of jobs now require a high level
of digital competency.
As such, basic skills will be essential in maintaining the UK’s competitive advantage
which depends on its capability to produce relatively high value added goods and
services [11].
In the UK report, Rachel Wolf, founder of the National Schools Network, says: «You
cannot introduce tech successfully by disrupting the relationship between the teacher and the
student. The introduction of tech will have to take place in the context of the fundamental
human interaction in the classroom.»[6]
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Three of the key trends explored in further detail in the UK version of the report are:
digital responsibility (99 % of teachers think online safety should be part of the curriculum);
life skills and workforce preparation (91 % of CEOs globally say that they need to strengthen
their organization’s soft skills to sit alongside digital skills); innovating pedagogy (88 %
of teachers say that educational technology enables pedagogical innovation and improves
educational quality) [7].
A British scientist Chris Kreinczes said: «Education is evolving at a faster pace than any
other period in recent history. Because of this, it’s more important than ever to understand
how and where it’s changing so that educators and schools can properly support
students.»[10]
Rachel Wolf, Founding Partner of Public First and Founder of the National Schools
Network states: «If we’re in the era of automation, it’s even more important that we prioritize
people’s EQ not their IQ, that we make them adaptable». The research «future of the
classroom» suggests that higher levels of emotional intelligence are linked to better leadership
and the ability to cope with pressure. In fact, these qualities are being prized more highly than
the traditional measures of success – 53 % of UK teachers believe soft skills are more
important than academic qualifications to students’ success, and 72 % believe their school
should increase the teaching of them.15 Students agree – 88 % of young people report that life
skills are «as important» or «more important» than academic qualifications. It’s also a way
of future-proofing students for the unknown. As technology can be used to automate aspects
of jobs - the Office for National Statistics expects 1.5 million jobs in England to be automated
in the future - more value will be placed on human skills such as empathy and creativity [8].
Nord Anglia Education chief executive, Andrew Fitzmaurice distingwish five main
trends in the school education. They are: 1) Crowdsourced classes (what is taught
in classrooms will be increasingly decided by pupils. They’ll direct the exploration of subjects,
drawing on topical issues affecting the world they live in, to inform questions and the
development of discussions. The role of teaching becomes much more about coaching and
helping pupils to not only build their knowledge, but to also make better sense of what they
are learning. Lesson planning should be kept flexible and focused on garnering student input
at the very beginning), 2) Cultural immersion, (There will be a growing rebellion against the
many benefits of Google and the internet, as pupils crave real, first-hand experiences.
It’s widely acknowledged that younger generations value experiences and this is impacting
their learning behaviours. They don’t want to just read about something on the internet or see
it on a screen, they want to actually get out, see things for themselves and talk with experts.
More teaching needs to happen outside of the classroom and shouldn’t be considered
extracurricular. Activities such as visiting museums, libraries, parks, and places of worship
and historic importance, are a key part of learning.), 3) Environmental impact (Sustainability
ranks highly on political and corporate agendas. It’s become much more of a public talking
point, and of increasing concern for students that want to protect the world they’re growing
into. They’re looking to schools and the education system to help them understand how and
why everyday choices can have a lasting impact on the environment, and what they can
do to be more responsible and sustainable. Education needs to better embrace international
efforts, such as the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development, to satisfy students’
demand for a holistic understanding of addressing global issues such as climate change.),
4) Appreciating the arts (The arts have long lived in the shadow of STEM, with greater
emphasis placed on high academic performance in these subjects. As Artificial Intelligence
(AI) continues to evolve at pace, and machine learning processes larger volumes of data, skills
– including emotional intelligence, creative problem solving, teamwork and self-confidence –
will become increasingly important. These skills are fundamentally subjective and cannot
be as effectively replicated by technology; they’re all acquired through an understanding
of the arts. This will see a shift in how society values the arts in education as people look
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at how they can complement, and not compete with, AI.), 5) Human intelligence (Recent
advances in technology have, rightly, seen a growing trend of AI-focused teaching and
learning. However, this has often centred on the capabilities of AI. There’s a growing
realisation that workplaces of the future will be a hybrid of machine and human intelligence,
and that education needs to prepare for this by also understanding the changing dynamic
between people and technology. Teaching and learning are evolving to consider the role
of human intelligence in a digital, automated world, and looking at human intelligence being
defined by more than knowledge.) [14].
STEM is the acronym used in England for science, technology, engineering and
mathematics. STEM subjects are a central plank in developing the UK’s skills base. STEM
in education begins with the early development of mathematical and scientific ideas in pre
school education which are built upon in primary and post primary education. The pupils
in the post primary sector all study mathematics to age 16 while they may choose from
a variety of inter-related science/technology courses. Throughout, pupils are provided not
only with knowledge of the subjects, but also develop investigative and problem-solving skills
and an understanding of their application in the real world and their impact upon society.
From post-16 through to tertiary level, young people are offered a wide portfolio
of qualifications to meet their personal aspirations. STEM in society is concerned with
equipping the public with sufficient knowledge and understanding of issues relating to STEM
so that they are enabled to make informed judgments on the many technological challenges
facing them. It is important that they understand the contribution of STEM to everyday life
and to the local economy through a vibrant private sector which offers rewarding career
opportunities for young people. Society needs to be well informed of the possible uses of new
technologies and the accompanying ethical and moral issues. STEM in the economy
is concerned with having sufficient people with the skills and knowledge required to grow
STEM based businesses, leading to future economic growth and prosperity [13].
STEM skills are important across different career paths and other aspects of life. At the
specialist end, the supply of high-skilled STEM graduates contributes to the competitiveness
and productivity of the economy; but at other levels, elements of STEM skills are needed
to take part in many aspects of life and society. STEM-related knowledge and skills are
necessary across nearly all areas of employment and are crucial in many sectors. Schools and
colleges have an important role in the STEM skills supply chain, both in nurturing enough
students to the necessary attainment level (and with the necessary enthusiasm) to continue
to study these subjects beyond school and college, and in developing a range of abilities
in STEM-related areas more generally for all young people [13].
With the current STEM job shortage costing the UK an average £1.5bn per year, STEM
has taken its place as a must-have skill for today’s students. As a result, classrooms and
libraries are looking to new ways to incorporate STEM learning in 2020 [13].
Conslusion. Having analysed different sourses of information we can identify eight key
education trends in the UK. They are: digital responsibility, life skills and workforce
preparation, innovating pedagogy, computational thinking, student-led learning,
collaborative classrooms, connecting guardians and schools, emerging technologies.
All innovations are ultimately aimed at changing the qualitative and / or quantitative factors
of learning outcomes: qualitative: better knowledge, more effective skills, important
competencies, character development, values, dispositions, effective employment and work
efficiency; and quantitative: improved learning options such as test results, amount
of information learned, number of skills or competencies developed, number of college
admissions, measured student performance, retention, exhaustion, graduation rate, number
of students per class, cost and time efficiency.
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Тименко М. М.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ОБ’ЄДНАНОГО КОРОЛІВСТВА

Автор висвітлює основні тенденції та нововведення в шкільній освіті Великобританії.
Автор описує певні фактори, що формують тенденції в освіті, зокрема, є три фактори,
які впливають на освіту у Великобританії. Були проаналізовані різні офіційні документи та
звіти Великобританії, описані основні результати. Департамент освіти Великобританії
створив умови, за яких вплив розвитку основних тенденцій та інновацій на стандарти освіти
різноманітний, що відображає різні рівні інвестицій, доступ до високоякісної широкосмугової
підтримки вчителів. Інноваційна освіта та навчання орієнтовані на формування соціальної та
адаптаційної готовності людини через розвиток творчости, різних форм мислення, уміння
співпрацювати. Специфічними рисами інноваційної освіти є відкритість до майбутнього,
здатність прогнозувати на основі постійної переоцінки цінностей, орієнтація
на конструктивні дії в нових ситуаціях, що забезпечується шляхом розробки та впровадження
освітніх інновацій. Основними тенденціями та інноваціями у Великобританії, описаними
в статті, є масові заняття, культурне занурення, вплив на навколишнє середовище,
оцінювання мистецтва, інтелекту людини, цифрової відповідальності, життєвих навичок
та підготовки робочої сили, інноваційна педагогіка, обчислювальне мислення, навчання
під керівництвом студентів, спільні авдиторії, що з’єднують опікунів та школи, нові
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технології. Освіта STEM також описана як одна з основних тенденцій шкільної освіти країн
Великобританії. Автор також описує STEM предмети як центральну основу розвитку
навичок у Великобританії. STEM в освіті починається з раннього розвитку математичних та
наукових ідей у дошкільній освіті, які ґрунтуються на початковій та післяпочатковій освіті.
Учні в первинному секторі вивчають математику до 16 років, вони можуть вибирати
з різних взаємозалежних курсів науки / техніки, що дають учням не лише знання предметів,
а й розвивають навички розслідування та вирішення проблем, розуміння їх застосування
в реальному світі та їхній вплив на суспільство.
Ключові слова: тенденції, шкільна освіта, інновації, Великобританія, розвиток.
Дата надходження статті: «25» вересня 2019 р.
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Розділ 3
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
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УДК 378.046.4
Бабкова О. О.*
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРЕДМЕТІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ
У статті актуалізовано проблему методології післядипломної освіти викладачів
предметів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)
освіти, в основі якої представлені підходи, передумови та принципи. Здійснено аналіз наукових
досліджень з означеної проблеми. Визначено методологічні підходи до організації освітнього
процесу в умовах курсової підготовки: акмеологічний, аксіологічний, андрагогічний,
гуманістично-ціннісний, діяльнісний, компетентнісний,
коучинговий, системний,
синергічний, інтегративний.
Презентовано авторську освітню програму підвищення кваліфікації педагогів зазначеної
категорії, яка має спрямування на вдосконалення їхньої фахової майстерності на основі
сучасних концептуальних підходів до змісту, форм та методик викладання навчального
матеріалу, упровадження сучасних освітніх технологій в освітній процес з урахуванням
відсутності в більшості слухачів спеціальної педагогічної освіти.
Представлено модулі цієї програми, що спрямовані на формування в слухачів загальних,
професійних та фахових компетентностей і які ґрунтуються на принципах цілісності,
системності, варіативності, технологічності; результати діагностики стилю навчання
та інтерпретації за допомогою тесту П. Хоні і А. Мамфорда.
Порушено проблему виявлення стилю навчання й проєктування на основі тесту
сценарію навчальних занять. Визначено активності відповідно до стилю навчання під час
проведення практичних занять. Значну увагу приділено індивідуалізації й диференціації
освітнього процесу, що забезпечує індивідуальні освітні потреби й мотивує педагогів
до професійного розвитку. Виділено перспективи розробки факторно-критеріальної моделі
з метою вимірювання рівня сформованості загальних, професійних та фахових
компетентностей і визначення його динаміки.
Ключові слова: післядипломна освіта; викладачі предметів професійно-теоретичної
підготовки; методологія; методологічні підходи; методологічний концепт; освітня діяльність;
стилі навчання; загальні, професійні, фахові компетентності.
В умовах реформування освітньої галузі потребує змін та вдосконалення система
післядипломної педагогічної освіти. Насамперед, зміст курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників має забезпечити неперервність професійної освіти
й особистісний та професійний саморозвиток суб’єктів освітньої діяльності. Для
задоволення цієї потреби потрібна нова методологія, яка ґрунтується на ефективних
формах і методах освіти дорослих, засадах людиноцентризму; уможливлює розвиток
у слухачів курсів підвищення кваліфікації креативного мислення; сприяє їх активному
спілкуванню й збагаченню вітагенного досвіду. Варто додати, що на сьогодні система
післядипломної педагогічної освіти не забезпечена законодавчо.
Науковці активізували свої зусилля щодо осмислення й оновлення
методологічних, теоретичних, методичних і технологічних засад розвитку
післядипломної освіти: виокремлено актуалітети науково-методичної діяльності для
реалізації провідних ідей Нової української школи; сформульовано нові закономірності
і принципи проєктування цього змісту, розроблено курикулум підвищення кваліфікації
фахівців освітньої галузі в системі післядипломної педагогічної освіти; спроєктовано
технологію розроблення елективних освітніх курсів для науково-педагогічних
працівників [6].
Розроблено регіональну структурно-функційну модель професійного розвитку
викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки в системі післядипломної
*
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освіти [2]; визначено методологічні підходи до організації професійного розвитку
майстрів виробничого навчання [4], сутність і зміст поняття «професійний розвиток»
та встановлено зв’язок між рівнем кваліфікації і співучасті в навчальній діяльності
педагога [5]; набули розгляду методологічний і технологічний концепти
післядипломної освіти фахівців в умовах модернізації і реформування [6], уточнено
зміст термінів «компетентність», «інтегральна компетентність», «загальні та професійні
компетентності» [7].
E. Villegas-Reimers, здійснивши на замовлення ЮНЕСКО аналіз світової
літератури, виокремила характерні риси сучасного професійного розвитку педагогів
і зазначила, що єдиної моделі цього довготривалого процесу в різних країнах не існує
[8]. У реалізації його значний потенціал має система підвищення кваліфікації педагогів,
яка охоплює курсовий та міжкурсовий періоди. У зв’язку з цим актуальним
є проєктування освітньої діяльності суб’єктів навчання, яке передбачає планування
та прогнозування майбутніх змін у рівнях сформованості загальних, професійних,
фахових компетентностей у слухачів.
Метою статті є дослідження підходів до організації освітньої діяльності викладачів
предметів професійно-теоретичної підготовки в процесі курсової підготовки.
Запровадження освітніх інновацій, постійне оновлення інформації, поєднання
науки з практикою декларують зміну змісту, принципів, підходів до освітнього процесу
в системі післядипломної освіти, а значить -- і зміну методології. При цьому поняття
«методологія» розуміємо як вчення про організацію діяльності.
Відповідно до загальної стратегії розвитку освіти в Україні організація освітнього
процесу в післядипломній освіті ґрунтується на методологічних підходах:
 коучинговий (нівелювання експертності адрагогів, сприяння розвитку
потенціалу слухачів);
 інтегративний підхід (формування цілісної системи фахових знань, перехід
до принципово нових теорій та технологій; з цією метою розробляються
багатоваріантні програми підвищення кваліфікації);
 діяльнісний підхід (оволодіння суб’єктами освітнього процесу діяльністю
в цілісному її уявленні);
 синергетичний (проєктування і конструювання системи психологопедагогічної підготовки до самоорганізації і саморозвитку);
 ретроспективний (формування в фахівців здатності навчатися впродовж життя
в широкому розумінні: не лише здобувати нові знання, а знаходити, систематизувати,
аналізувати, узагальнювати й критично осмислювати інформацію, опановувати нові
навички, бути здатним до професійної мобільності);
 системний (цілісне бачення взаємодії усіх установ, закладів і організацій,
які забезпечують професійний розвиток фахівців);
 андрагогічний (розкриває особливості навчання дорослих, зумовлені їхньою
психофізіологічною й соціальною зрілістю);
 акмеологічний (зосереджує увагу на результаті професійного розвитку);
 аксіологічний (орієнтує на необхідність опанування цінностей суспільства
знань, надбань світової та національної культури);
 компетентнісний (забезпечує переорієнтацію професійного розвитку фахівців
із процесу на результат у діяльнісному вимірі);
 гуманістично-ціннісний (побудова змісту й процесу на засадах партнерської
взаємодії усіх суб’єктів) [1; 3; 4; 6].
Беручи до уваги зазначений методологічний концепт, працівниками кафедри
андрагогіки комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради розроблено програму курсів підвищення
кваліфікації викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, яка має спрямування на вдосконалення
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фахової майстерності педагогів на основі сучасних концептуальних підходів до змісту,
форм та методик викладання навчального матеріалу; упровадження сучасних освітніх
технологій в освітній процес.
Концептуальну основу програми, відтвореної в цих планах, розроблено
з урахуванням принципів цілісності, системності, варіативності та технологічності,
подано в логічному зв’язку цільового, змістовного, технологічного та контрольнодіагностичного компонентів. Визначення цілей і змісту підвищення кваліфікації
педагогічних працівників цих закладів освіти вимагає також урахування того факту, що
більшість з них не мають спеціальної педагогічної освіти.
Мета курсів підвищення кваліфікації викладачів предметів професійнотеоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти полягає
у формуванні і розвитку загальних, професійних, фахових компетентностей на рівні
сучасних вимог через такі аспекти:
- озброєння слухачів загальнонауковими та спеціальними знаннями щодо
методологічних, теоретичних основ професійно-педагогічної діяльності;
- відновлення, оновлення та поглиблення педагогічних знань, умінь, навичок;
- надання слухачам теоретичної та практичної допомоги в оволодінні знаннями
та вміннями організації освітнього процесу і професійної підготовки майбутніх
робітників в умовах реформування національної системи профтехосвіти з урахуванням
сучасного ринку праці;
- оволодіння слухачами сучасними освітніми технологіями; умінням ухвалювати
рішення щодо проєктування освітнього процесу;
- усвідомлення слухачами курсів власних обмежень і розвиток на цій основі
мотиваційних диспозицій, включення їх до сфери професійної самосвідомості;
усвідомлення
цінностей,
необхідних
для
успішної
самореалізації
компетентностей.
Програмою передбачено формування загальних, професійних і фахових
компетентностей (табл. 1), достатній та високий рівні сформованості яких забезпечують
аналогічні рівні професійності. За динамікою рівня професійності можна стверджувати
про професійний розвиток педагогів.
Таблиця 1
Перелік компетентностей випускника курсів підвищення кваліфікації за
програмою «Викладачі предметів професійної (професійно-технічної) освіти
Загальні
компетентності
1
 здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу;
 здатність
застосовувати знання в
практичних ситуаціях;
 знання та розуміння
предметної галузі та
розуміння професійної
діяльності;
 здатність спілкуватися
державною мовою як
усно, так і письмово;

Професійні (психологопедагогічні) компетентності
2

 мотивація до професійного
розвитку та саморозвитку;
 наявність професійних
настанов;
 наявність професійних
цінностей;
 професійна спрямованість;
 знання вікової психології;
 знання соціальної психології;
 знання психології особистості;
 знання педагогічної
психології;
 знання психології
професійної діяльності;

Фахові (предметні)
компетентності
3

 знання з предметної
галузі, міжпредметні
знання, загальнопедагогічні знання,
епістемологічна
обізнаність;
 методичні знання;
 знання нормативнозаконодавчої бази;
 інформаційна
грамотність (знання основ
ІКТ);
 знання щодо органі-зації
та проведення науководослідної роботи;
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1
 навички використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій;
 здатність вчитися і
оволодівати сучасними
знаннями;
 здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації з різних
джерел;
 здатність бути
критичним і
самокритичним;
 здатність до адаптації
та дії в новій ситуації;
 здатність генерувати
нові ідеї (креативність);
 уміння виявляти та
вирішувати проблеми;
 здатність ухвалювати
обґрунтовані рішення;
 здатність працювати в
команді;
 навички
міжособистісної
взаємодії;
 здатність працювати
автономно;
 здатність розробляти
та управляти проєктами;
 навички здійснення
безпечної діяльності;
 здатність виявляти
ініціативу та
підприємливість;
 здатність діяти на
основі етичних міркувань
(мотивів);
 здатність оцінювати та
забезпечувати якість
виконуваних робіт;
 визначеність і
наполегливість щодо
визначених
завдань і взятих
обов’язків;
здатність діяти соціально
відповідально та свідомо.

2
 здатність до організації
освітнього процесу відповідно до
психологічних особливостей
дітей;
 здатність до організації освітн
ього процесу з урахуванням соці
ально-психологічних
закономірностей:
 уміння управляти
конфліктною ситуацією;
 співпраця з колегами,
батьками, соціальними,
психолого-педагогічними
службами;
 уміння вести переговори
(організація соціальної взаємодії
з декількома освітніми
 стейкхолдерами (зацікавлени
ми сторонами);
 уміння здійснювати освітній
процес на основі гуманістичного
підходу;
 уміння здійснювати
психологічну взаємодію суб’єктів
освітнього простору;
 здатність до організації
професійної діяльності з
урахуванням особливостей
психології професійної
діяльності;
 комунікативні (емпатія,
професійна ідентичність,
оптимістична соціальна позиція,
толерантність, гуманістична
спрямованість, схильність до
командної роботи,
колаборативної і мережевої
роботи);
 організаційні (відкритість вла
сному досвіду,
цілеспрямованість,
наполегливість, самостійність,
дисциплінованість,
ініціативність, автономність
навчання в процесі власного
професійного розвитку, здатність
до самоорганізації:
саморегуляції, самовираження,
самоствердження;

Продовження табл. 1
3
 знання щодо організації
інформаційно-безпечного
середовища;
 здатність до організації
практичної діяльності на
основі науково-теоретичних
засадах, демонстрація
предметних та
міжпредметних знань;
 володіння методикою
викладання предметів
професійно-теоретичної
підготовки;
 здатність до планування
та реалізація професійної
діяльності відповідно до
нормативно-законодавчої
бази;
 володіння навичками
науково-дослідної роботи;
уміння здійснювати пошук
інформації та критично її
оцінювати.
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1

2
 емоційно-вольові (емоційна
стійкість, стресостійкість,
низький рівень особистісної
тривожності, прагнення до
успіху, здатність до
саморегуляції);
 когнітивні (автентичність,
розвиток самопізнання, прийнят
тя особистої відповідальності,
інтелектуальний розвиток,
критичність і гнучкість
мислення, рефлесивність,
відчуття самоефективності).

Продовження табл. 1
3

Навчальний план складається з чотирьох модулів: соціально-гуманітарна
підготовка, професійна підготовка, фахова підготовка та контрольно-діагностичний.
Модуль 1 «Соціально-гуманітарна підготовка» націлений на розкриття актуальних
проблем сучасної освіти та її реформування; загальне уявлення про стан, законодавчу
базу сучасної освіти та напрями її модернізації, висвітлення особливостей розвитку
регіону, проведення моніторингових досліджень в освіті.
Модуль 2 «Професійна підготовка» спрямований на формування професійних
компетентностей викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, удосконалення їхньої методологічної
та теоретичної підготовки, розуміння основ інклюзивної освіти. Спецкурс з ІКТ (6 годин)
має спрямування на розвиток інформаційної компетентності, що полягає у формуванні
нових інформаційно-комунікаційних понять, умінь виконання практичних завдань.
Модуль 3 «Фахова підготовка» займає найбільш вагому частину навчального плану
й спрямований на розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, які
за фахом є викладачами предметів професійно-теоретичної підготовки; удосконалення
їхньої методологічної та теоретичної підготовки; ознайомлення з ефективними
освітніми технологіями, сучасними підходами до організації та проведення навчальних
занять; ознайомлення з перспективним досвідом дуального навчання, інноваційними
досягненнями в педагогічній практиці. Контрольно-діагностичний модуль передбачає
вхідне і вихідне тестування.
Групи формуються за різними напрямами спеціалізації, рівнями кваліфікації,
віковими даними. У зв’язку з цим виникає потреба у визначенні освітніх мотивів, стилю
організації освітньої діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Досить зручним інструментом для з̕’ясування способу перетворення отриманої
інформації в дії є тест британських психологів Пітера Хоні і Алана Мамфорда [9].
Відповідно до нього розрізняють чотири стилі навчання: діяч, мислитель, прагматик
і теоретик. Визначення стилю навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації
дозволяє будувати з ними продуктивну комунікацію, обирати найбільш оптимальний
підхід до навчання. Нами проведене тестування 73 слухачів курсів підвищення
кваліфікації – викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки.
Найбільш численна група педагогів (36 осіб або 49,31%) переважно
є «мислителями». Відповідно до інтерпретації тесту для цієї групи респондентів
в організації освітнього процесу важливими є експертні роз’яснення, дискусії й оцінки,
наявність часу для роздумів; систематизовані заняття. Мислителі краще навчаються,
коли «існує можливість для ретельного спостереження і обмірковування; можна
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залишатися осторонь від дій і слухати, спостерігати; існує можливість подумати перед
тим, як діяти, підготуватися перед виступом, вивчити раніше сутність питання тощо;
потрібно провести ретельне дослідження – зібрати інформацію, дослідити проблему;
можна повторювати й переглядати вивчене» [9]. Ця група респондентів не вітає
самостійність, не полюбляє ділитися власними враженнями. Найгірше складається
освітня діяльність, за якої потрібні активні дії без попередньої підготовки. Наприклад,
миттєві реакції на нестандартні ситуації, оголошення перших думок, переключення
видів діяльності. При проведенні навчальних занять з цією групою не варто надавати
право на оцінювання інших учасників.
Друга група (19 респондентів або 26,03 %) є «діячами», для яких активність
і залученість до навчання є актуальною за умови наявності проблемних ситуацій,
різноманітних завдань, дискусійних питань; можливості виступати публічно,
взаємодіяти з іншими людьми. Відповідно до інтерпретації тесту на заняттях потрібно
уникати «навчання, яке передбачає пасиву роль (слухання лекцій, монологів, пояснень,
розмірковувань про правильні способи, дії; читань, спостережень); необхідності
засвоювати, аналізувати, інтерпретувати великі обсяги «заплутаних» даних; виконання
індивідуальної роботи (написання рефератів, самостійні роздуми); багатократного
виконання одних і тих самих дій; необхідності дотримуватися точних інструкцій;
виконання клопіткої роботи, ретельного опрацювання деталей» [9].
Третя група респондентів (12 опитаних або 16,44 %) переважно має стиль навчання
«прагматик», для якого найкраще здійснюється освітня діяльність за умови наявності
зв’язку між досліджуваним і проблемами з життя, можливості застосувати вивчене
в практиці. За такої організації варто уникати таких моментів: «досліджувані теми не
пов’язані з очевидними для слухачів потребами, і вони не бачать безпосередньої
практичної користі від навчання; організатори навчання і викладачі сприймаються,
як відірвані від реальності теоретики; не пропонується ясних інструкцій і вказівок;
виникають політичні, бюрократичні або психологічні перешкоди на шляху практичної
реалізації рішень; навчання не веде до явного поліпшення власної професійної
діяльності» [9].
Незначний відсоток учасників тестування (8,22 % або 6 респондентів) виявили
стиль навчання «теоретик», для якого важливим є включення в освітній процес правил,
шаблонів, систем; теорій і моделей, які пояснюють дійсність; аналізу і синтезу
проблем. Навчальне заняття має відповідати теоретичній структурі.
Результати діагностичних даних дозволяють диференціювати освітню діяльність
відповідно до індивідуальних особливостей викладачів предметів професійнотеоретичної підготовки.
Насамперед, при проведенні практичних занять слухачам пропонувались завдання
відповідно до стилю навчання:
 для «мислителів» – індивідуальні завдання відповідно за загальних проблем із
вільною або зазначеною звітністю; складання кластеру, асоціативного куща з означеної
проблеми; прийом МПЦ (С) (мінуси, плюси, цікаво – суперечливо);
 для «теоретиків» – складання стіни слів з означеної проблеми; надання
визначення певним поняттям так, щоб його зрозуміли діти і батьки; установлення
спільних і відмінних ознак між педагогічними категоріями (діаграма Венна);
моделювання ситуацій; картографування тексту;
 для «діячів» – розробка і представлення лепбуків (наприклад «Світ професії»),
дигітальних артефактів (інтерактивних презентацій, анімацій з профорієнтації); вправа
«Тонкі» і «товсті» запитання»;
 для «прагматиків» – розв’язування кейс-вправ, педагогічних ситуацій; створення
завдань на оцінку за допомогою інструментів формувального оцінювання:
LearningApps.org, kahoot.it, classtime, triventy.com.
Таким чином, індивідуалізація і диференціація процесу навчання активізує
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освітню діяльність; забезпечує індивідуальні освітні потреби слухачів курсів підвищення
кваліфікації; сприяє конструюванню сценаріїв навчальних занять; мотивує педагогів до
професійного розвитку.
Актуальним для подальших наукових досліджень залишається питання
вимірювання рівня сформованості загальних, професійних і фахових компетентностей, а
також розробка з цією метою факторно-критеріальної моделі.
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Babkova O. O.
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF TEACHERS
OF PROFESSIONAL-THEORETICAL TRAINING IN THE POSTGRADUATE EDUCATION
CONDITIONS: METHODOLOGICAL CONCEPT

The problem of methodology of postgraduate education of teachers of subjects of professionaltheoretical training of institutions of vocational (vocational-technical) education is actualized in the
article, on the basis of which approaches, preconditions and principles are presented. The analysis
of scientific researches on the identified problem is carried out. Methodological approaches to the
organization of the educational process in terms of course preparation are defined: acmeological,
axiological, andragogical, humanistic-value, activity, competence, coaching, systemic, synergistic and
integrative.
The author’s educational program for teachers’ advanced training of this category is presented,
which aims at improving teachers’ professional skills based on modern conceptual approaches to the
content, forms and methods of teaching material, the introduction of modern educational technologies
into the educational process, taking into account higher education.
The modules of this program are presented, which are aimed at formation of general, professional
competences and which are based on the principles of integrity, systematicity, variability and
adaptability; results of learning style diagnostics and their interpretation by P. Honey and A. Mumford
test.
The problem of identifying the learning style and design based on the test of the lesson scenario
is revealed. The activities according to the style of training during the practical training are determined.
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Much attention is paid to the individualization and differentiation of the educational process, which
provides individual educational needs and motivates teachers to professional development. Prospects for
the development of the factor-criterion model with the purpose of measuring the level of formation
of general, professional competences and determining its dynamics are highlighted.
Key words: postgraduate education; teachers of subjects of professional-theoretical training;
methodology; methodological approaches; methodological concept; educational activity; learning styles;
general, professional, professional competences.
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УДК 378:355.58(477)
Богданов Є. П.*
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ
У статті представлено окремі аспекти професійної підготовки вітчизняних фахівців
з цивільного захисту як складової цілісної загальнодержавної системи освіти, яка є різновидом
фахової освіти, тому функціонує й розвивається згідно із законами суспільного розвитку
з урахуванням особливостей сучасного середовища та регіональних і національних аспектів, які
взаємодіють один з одним. Наголошено, що ХХІ ст. принесло світу низку міждержавних
конфліктів, посилення терористичних протистоянь і масову міграцію населення,
що супроводжуються зростанням кількості надзвичайних ситуацій різного походження
(природного, техногенного, соціального, епідеміологічного), що разом із військовотерористичними діями спричиняють масові жертви серед громадян і значні економічні
втрати.
Сучасний рівень розвитку науки і техніки дає змогу забезпечити високотехнологічний
супровід діяльності фахівців цивільного захисту, що складають основу особового складу органів
і підрозділів ДСНС.
Надано класифікацію екстремальні ситуації: регламентовані і нерегламентовані,
планові і ситуаційні, «штатні» і «позаштатні». Зазначено, що складні та ризиконебезпечні
надзвичайні (екстремальні) ситуації викликають не лише страх і панічні настрої в широких
верств населення, а й подекуди – дезорганізацію служб реагування. Зі збільшенням обсягів
завдань із захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій і запобігання
їх виникненню, ліквідації наслідків тощо збільшується відповідальність ДСНС і зростають
вимоги до компетентності кожного фахівця-рятувальника та формування готовності діяти
в екстремальних умовах.
Представлено низку визначень професійної готовності фахівців до ефективних дій
в умовах екстремальних ситуацій та окремі аспекти унікальності підготовки фахівців
цивільного захисту, які полягають в тому, що сутнісною основою їхньої діяльності, головним
мотивом і метою професії є збереження життя та здоров’я людей.
Ключові слова: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), цивільний
захист (ЦЗ), фахівці з цивільного захисту, екстремальні ситуації, професійний ризик
Освіта фахівців з цивільного захисту є складовою загальнодержавної освіти
як цілісної системи, тому є чинником підготовки конкурентоспроможних фахівців.
Підготовка фахівців у сфері цивільного захисту відповідно до Положення про
організацію навчального процесу з функціонального навчання (2014, із змінами
та доповненнями) здійснюється навчально-методичними центрами сфери цивільного
захисту та Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту
і «… передбачає провадження ними функціонального навчання з набуття
*
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та систематичного оновлення особою спеціальних знань, умінь і навичок з питань
цивільного захисту без вдосконалення раніше набутих нею компетентностей у межах
професійної діяльності або галузі знань» (ст. 2) [7]. Власне Програма функціонального
навчання «…містить загальні відомості, перелік категорій осіб керівного складу
та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, які проходять навчання за програмою, тривалість навчання, його
мету, ураховуючи функції, які виконують у сфері цивільного захисту особи керівного
складу та фахівці, форми навчального процесу, їхні основні завдання та зміст, засоби
діагностики результатів навчання, його інформаційно-методичне та матеріальнотехнічне забезпечення, додатки» (ст. 3) [там само].
За Законом України «Про освіту» (2017, із змінами та доповненнями ; ст. 21), освіта
фахівців з цивільного захисту не відноситься до спеціалізованої освіти. Зазначено,
що «спеціалізована освіта – це освіта мистецького, спортивного, військового
чи наукового спрямування, яка може здобуватися в межах формальної, неформальної,
інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері
професійної діяльності під час навчання в безперервному інтегрованому освітньому
процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення й розвитку
індивідуальних здібностей» [3].
Реалізація освіти фахівців з цивільного захисту регламентується основними
положеннями Кодексу цивільного захисту України, Постанов КМУ «Про затвердження
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», «Про затвердження
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», Наказів МВС
України «Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності», «Про затвердження Положення про організацію
навчального процесу з функціонального навчання», «Про деякі питання організації
навчального процесу з функціонального навчання», нормативно-правових документів
ДСНС України тощо. Ураховуючи, що підготовка фахівців вищої кваліфікації у сфері
цивільного захисту за освітніми рівнями магістра й доктора філософії здійснюється
Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту, відзначимо
підпорядкування основним положенням ЗУ «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки
і техніки» тощо.
Головним завданням для Україні є забезпечення національної безпеки України
і підготовка й підвищення кваліфікації фахівців, спроможних її забезпечити. Однією
з позицій реформування системи підготовки й перепідготовки відповідних фахівців
є усвідомлення рівня відповідальності за наслідки ухвалених рішень.
Окремі аспекти підготовки фахівців з цивільного захисту досліджено в наукових
розвідках таких фахівців, серед яких Л. Буркова («Теоретико-методологічні засади
застосування інноваційних технологій у підготовці фахівців соціономічних професій
у вищій школі»), Л. Ішичкіна («Педагогічні умови підвищення ефективності фізичної
підготовки особового складу підрозділів пожежної охорони»), М. Козяр («Теоретичні
та методичні засади професійної підготовки особового складу підрозділів
з надзвичайних ситуацій»), А. Підгайний («Становлення та розвиток системи підготовки
офіцерських кадрів МНС України наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.»), Є. Подтергера
(«Організаційно-педагогічні умови військової підготовки студентів цивільних вищих
навчальних закладів»), А. Хрипунова («Формування екологічної компетентності
майбутніх інженерів – фахівців цивільного захисту), В. Шойко («Соціально-психологічне
забезпечення діяльності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС України
у 2000–2006 рр. (історичний аспект)») та ін.
Метою статті визначаємо окреслення основних аспектів підготовки фахівців
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з цивільного захисту в контексті формування готовності до виконання професійних дій.
Історичний досвід засвідчує, що добробут, життєздатність і безпека держави,
її авторитет у світовому співтоваристві залежать від стану освіти в цій країні. Саме тому
освіта має формуватися як стратегічний ресурс покращення добробуту населення,
забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й конкурентоспроможності
країни в міжнародних відносинах.
ХХІ ст. принесло світу низку міждержавних конфліктів, посилення терористичних
протистоянь і масову міграцію населення. На превеликий жаль, ці обставини
супроводжуються зростанням кількості надзвичайних ситуацій різного походження
(природного, техногенного, соціального, епідеміологічного), що разом із військовотерористичними діями спричиняють масові жертви серед громадян і значні економічні
втрати. Нині це щоденні реалії Української держави, яка бореться з неоголошеним
військовим втручанням і фактичною окупацією агресором частини промислово
розвинутих і потенційно небезпечних техногенно територій у Криму та на сході
країни [5, с. 245]. За даними офіційної статистики, упродовж 2016 р. в Україні
зафіксовано 149 надзвичайних ситуацій, у тому числі одна – державного та дев’ять –
регіонального рівня, у яких загинуло 183 і постраждало 1856 осіб. Значний обсяг
масштабних рятувальних та інших невідкладних робіт, а також виникнення нових загроз
зумовлює необхідність постійного вдосконалення державної системи запобігання
та ліквідації надзвичайних ситуацій, перегляду традиційних підходів до організації
цивільного захисту, покладених на Державну службу України з надзвичайних ситуацій,
яка реалізує державну політику в галузі безпеки людини. У 2016 р. підрозділи ДСНС
взяли безпосередню участь у ліквідації 85 найбільших аварій, техногенних катастроф
і стихійних лих, для чого було задіяно понад 3,6 тис. особового складу і більше 1,2 тис.
одиниць техніки. У результаті врятовано життя 3605 осіб, не допущено знищення
близько 21000 будівель і 2000 одиниць техніки [5].
Незважаючи на перманентні реформації в системі освіти ХХІ століття, здійснювані
перетворення не задовольняють вимоги сучасного суспільства, державні інтереси
та пріоритети, особистісні запити.
На переконання М. Козяра та А. Литвина, сучасний рівень розвитку науки
і техніки дає змогу забезпечити високотехнологічний супровід діяльності фахівців
цивільного захисту, що складають основу особового складу органів і підрозділів ДСНС.
Однак, незважаючи на це, складні та ризиконебезпечні надзвичайні (екстремальні)
ситуації викликають не лише страх і панічні настрої в широких верств населення,
а й подекуди –дезорганізацію служб реагування. Зі збільшенням обсягів завдань
із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій і запобігання їх виникненню,
ліквідації наслідків тощо збільшується відповідальність ДСНС і зростають вимоги
до компетентності кожного фахівця-рятувальника. Як показує практика, у них мають
бути сформовані, передусім, професійна скерованість, яка визначає стійкий інтерес
до своєї діяльності, прагнення оволодіти знаннями, уміннями й навичками, виробити
необхідні якості та риси характеру, на цій основі – професійна компетентність (здатність
ефективно застосовувати результати освітньої підготовки), а також готовність
до виконання професійної діяльності за будь-яких обставин [5, с. 245-246].
Екстремальні ситуації є регламентованими і нерегламентованими, плановими
і ситуаційними, «штатними» і «позаштатними». У найбільш загальному вигляді вони
складають чотири групи: 1) спричинені надзвичайними умовами (стихійне лихо,
природна чи техногенна катастрофа, військові дії, масові терористичні акції тощо);
2) житейські, побутові, які виникають у житті кожної людини (пожежа, напад злочинця,
гострий брак часу, необхідність одночасного швидкого вирішення декількох однаково
важливих завдань); 3) пов’язані із заняттями потенційно небезпечними видами спорту
(альпінізм, дайвінг, мотоспорт, регбі та ін.); 4) службові, професійні – зумовлені
виконанням щоденних фахових обов’язків. Із небезпекою для життя та здоров’я
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пов’язане виконання багатьох видів робіт, які містять елементи виробничого
і невиробничого професійного ризику (шахтарі, моряки, пілоти, військовослужбовці,
поліцейські, охоронці й ін.), до них належать службові обов’язки працівників ДСНС
України [5, с. 248].
Певна кількість робіт, пов’язаних з екстремальністю, окреслює питання добору
та підготовки фахівців із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Дослідження,
присвячені психолого-педагогічним проблемам професійної підготовки фахівціврятувальників, виконали українські вчені: О. Бикова, В. Бут, О. Євсюков, М. Коваль,
В. Козлачков, М. Козяр, М. Корольчук, В. Лефтеров, П. Образцов, І. Овчарук, В. Пліско,
Ю. Приходько, В. Садковий, О. В. Тімченко та ін. Питанням готовності до діяльності
фахівців екстремальних видів діяльності присвячені дослідження О. Бикової, Ю. Бойко,
С. Будника, О. Керницького, М. Кулакової, І. Платонова та ін.
Дослідники розглядають готовність особистості до діяльності в єдності
її складників,
серед
яких
виокремлюють
мотиваційно-цільовий,
змістовий
і процесуальний, а також методологічний, когнітивний, пізнавально-оцінний,
організаційний, мобілізаційний, емоційно-вольовий, операційно-дієвий, поведінковий,
міжособистісний, комунікативний тощо [8].
На думку В. Сластьоніна, професійна готовність – це синтез таких
взаємопов’язаних структурних компонентів:
– психологічна готовність (сформована спрямованість на професійну діяльність,
установка на роботу в галузі);
– науково-теоретична
готовність
(необхідний
обсяг
загальнонаукових,
загальнопрофесійних, професійно спрямованих, психологічних, соціальних та інших
знань, необхідних для компетентної діяльності);
– практична готовність (сформовані на належному рівні практико орієнтованих
знань, умінь і навичок);
– психофізіологічна готовність (наявність необхідних задатків, передумов для
оволодіння відповідною діяльністю, сформованість професійно значущих якостей);
– фізична готовність (відповідність стану здоров’я та фізичного розвитку вимогам
конкретної діяльності та професійної працездатності) [9, с. 31].
Поняття «готовність фахівців до ефективних дій в умовах екстремальних ситуацій»
розглядають як інтегративну властивість особистості, яка характеризується досягнутим
рівнем розвитку комплексу відповідних індивідуально-особистісних якостей, ступенем
досконалості необхідних знань, умінь і навичок, рівнем фізичного розвитку. Сутнісними
компонентами цього поняття фахівці виокремлюють спеціально професійний,
психологічний, медичний, фізіологічний, соціальний та основи виживання
в надзвичайних ситуаціях. Ознаками професійної готовності фахівця як освітнього
аспекту є поінформованість, свідомість, дієвість і вправність [5; 17].
О. Бикова пропонує готовність майбутніх офіцерів – фахівців із пожежної безпеки
умовно розділити на чотири складові: командирську, авторитативну, креативну
та комунікативну [1, с. 11].
Аналіз наукових розвідок з питань діяльності фахівців цивільного захисту,
і реальної практики ДСНС свідчить, що надзвичайні ситуації, з якими нині
зустрічаються служби реагування, характеризуються низкою особливостей, які
створюють певні проблеми для виконання професійних функцій рятувальників.
Виявлено, що для виконання службових обов’язків в умовах екстремальних ситуацій
фахівці повинні володіти раціоналізмом мислення та готовністю до ризику.
Це пов’язано із тим, що вони часто змушені ухвалювати рішення, від яких залежить
життя інших людей. Час на ухвалення цих рішень обмежений, із можливих варіантів
необхідно швидко обрати найоптимальніший. У дослідженнях відзначається,
що найбільш стресогенний вплив на психофізичний і функціональний стан особистості
чинять непередбачуваність і невизначеність екстремальних ситуацій у роботі фахівців
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цивільного захисту [2, с. 58-59; 5, с. 256-257].
Готовність до професійного ризику науковці розуміють як здатність до актуалізації
свого інтелектуального й особистісного потенціалу під час ухвалення рішень
в екстремальних ситуаціях, що відображає зв’язок індивідуальної зумовленості
ухвалення рішень з іншими аспектами особистісної регуляції, у тому числі
раціональністю. Професійна діяльність рятувальника відрізняється, передусім, тим,
що здійснюється в умовах, які за своєю інтенсивністю та тривалістю виходять за межі
оптимальних
параметрів
і
висувають
підвищені
вимоги
до
психічних
і психофізіологічних можливостей людини. При цьому виконувані оперативно-тактичні
завдання, як правило, можуть бути реалізовані лише діями, пов’язаними з певним
ризиком [5; 6].
Професійну підготовку майбутніх фахівців цивільного захисту розглядають
як неперервне системно-функціональне психолого-педагогічне явище, цілеспрямований
процес оволодіння базовими і професійно орієнтованими компетентностями в галузі
безпеки людини, що визначають розумовий, фізичний і професійний розвиток,
здатність до адекватних дій у надзвичайних ситуаціях, виховання необхідних соціально
та професійно важливих морально-психологічних і ділових якостей, стійкості,
надійності та придатності, що забезпечує бездоганне виконання покладених
професійних обов’язків, особисту безпеку, збереження здоров’я та виживання
в екстремальних, ризиконебезпечних умовах [4, с. 16; 5, с. 257-258].
Погоджуємось із думкою М. Козяра і А. Литвина, що унікальність підготовки
фахівців цивільного захисту полягає, передусім, у тому, що сутнісною основою їхньої
діяльності, головним мотивом і метою професії є збереження життя та здоров’я людей.
Отже, ураховуючи, що основна домінанта діяльності рятувальників – пріоритет захисту
та порятунку іншої особистості, можна виділити професійно значущі для них якості
особистості: гуманізм і милосердя, контактність, сила волі, уміння психологічного
впливу, відповідальність, спостережливість і багато іншого. Безперечно, оскільки
професія рятувальника пов’язана зі значними фізичними і психологічними
навантаженнями, ризиком для життя та підвищеною відповідальністю, вони мають
бути здатними: тривалий час виконувати одноманітні рухи за значних фізичних
і емоційних навантажень, у незручних позах; швидко пересуватися та виконувати
роботи в різних умовах, у тому числі за наявності прямої небезпеки; самостійно обирати
оптимальний темп діяльності; працювати в умовах поганої видимості, звукових
перешкод, різких перепадів освітленості, задимленості, запиленості тощо [5, с. 258].
Екстремальні умови праці зумовлюють підвищені вимоги до фізичної, психологічної,
технічної та медичної підготовленості майбутніх фахівців. Особливістю професії також
є організація та виконання професійних завдань в обставинах невизначеності.
Отже, сучасний рівень розвитку науки і техніки дає змогу забезпечити
високотехнологічний супровід діяльності фахівців цивільного захисту, що складають
основу особового складу органів і підрозділів ДСНС. Складні та ризиконебезпечні
надзвичайні (екстремальні) ситуації викликають не лише страх і панічні настрої
в широких верств населення, а й подекуди – дезорганізацію служб реагування.
Зі збільшенням обсягів завдань із захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій і запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків тощо збільшується
відповідальність ДСНС і зростають вимоги до компетентності кожного фахівцярятувальника та формування готовності діяти в екстремальних умовах.
Перспективами подальших досліджень визначаємо окреслення професійної освіти
фахівців вітчизняної цивільної служби в контексті нормативно-правової бази
її забезпечення.
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Bogdanov E. Р.
TRAINING OF CIVIL PROTECTIONS PERSONNEL IN UKRAINE
IN THE CONTEXT OF FORMATING THEIR PROFESSIONALITY

The article presents some aspects of training of Ukrainian civil protection personnel
as a component of a general national education system. Such training is a type of professional
education, therefore it functions and develops according to the laws of social development, taking into
account the features of the current environmental, regional and national aspects that interact with one
another. It is emphasized that the XXI century has brought to the world a number of interstate
conflicts, increased terrorist confrontations and mass migration of the population, accompanied
by an increase in the number of emergencies of various origins (natural, man-made, social,
epidemiological) that with military-terrorist actions cause mass civilian victims and considerable
economic losses.
The current level of development of science and technology makes it possible to provide high-tech
support for the activities of civil protection personnel, who form the basis of the staff of the State
Emergency Service of Ukraine, its departments and units.
The classification of extreme situations is provided: regulated and unregulated, planned and
situational, «staff» and «non-staff». It is noted that complex and risky emergencies (extremes) cause not
only fear and panic among the people, but also, sometimes, disorganization of response services. With
increasing of tasks on protection of the population and territories from emergencies and prevention
of their occurrence, elimination of consequences, etc. the responsibility of the State Emergency Service
of Ukraine increases and requirements for competence of each rescuer and formation of his/her readiness
to act in extreme conditions.
A number of definitions of professional readiness of personnel for effective actions in conditions
of extreme situations are presented. The aspect of the uniqueness of training of civil protection staff
is the motive and purpose to preserv life and health of people.
Key words: the State Emergency Service of Ukraine, civil protection, civil protections personnel,
extreme situations, professional risk.
Дата надходження статті: «23» серпня 2019 р.
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УДК 378.14:378.22:631/635
Доценко Н. А.*
ПЕДАГОГІЧНА СТРУКТУРА МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
З АГРОІНЖЕНЕРІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У статті визначено педагогічну структуру моделі підготовки бакалаврів з агроінженерії
до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища. Досліджено значення
терміну педагогічної моделі. Розглянуто блоки моделі підготовки бакалаврів з агроінженерії
до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища: цільовий,
концептуальний,
ціннісно-мотиваційний,
змістовний,
операційно-діяльнісний
і результативний. Цільовий блок характеризується визначенням сучасних провідних ідей
щодо підготовки бакалаврів з агроінженерії. У концептуальному блоці враховуються
методологічні підходи, педагогічні принципи та завдання підготовки бакалаврів з агроінженерії
в умовах інформаційно-освітнього середовища. Ціннісно-мотиваційний блок передбачає
мотивацію агроінженерів на початковому, бакалаврському рівнях. Змістовний блок описує
зміст освіти на кожному з рівнів, а саме: цикл дисциплін початкового рівня, спецкурси для
1-2 курсу й на бакалаврському рівні для 3-4 курсу. Операційно-діяльнісний блок включає
форми та методи, прийоми та технології навчання. До форм та методів навчання віднесено
лекції, бесіди, проблемні семінари, практики для початкового рівня; та інтерактивні
мультимедійні лекції, круглі столи в межах тематичних форумів, підготовка презентаційдоповідей, інтерактивні завдання, навчальні комп’ютерні інтерактивні тренажери, відео
конференції, тематичні чат-конференції, наукові проєкти, практики для бакалаврського
рівня. Результативний блок розробленої моделі передбачає моніторинг професійної підготовки
агроінженерів, що здійснюється на основі визначених компонентів (мотиваційний,
інтеграційний, операційний, творчий) та критеріїв: мотиваційного, інтеграційного,
операційного та творчого. Результатом розробленої експериментальної моделі є готовність
агроінженерів до професійної діяльності.
Ключові слова: педагогічна модель; готовність до професійної діяльності, бакалаври
з агроінженерії, інформаційно-освітнє середовище.
Під час підготовки сучасних агроінженерів виникає необхідність перетворення
системи підготовки, потреба в нових підходах, які пов'язані з міждисциплінарністю
навчання та використанням сучасних технологій. Такий рівень підготовки майбутніх
агроінженерів забезпечується в умовах інформаційно-освітнього середовища. У міру
зміни практик навчання та технологічних інструментів таке навчання продовжує
розвиватися. Але не розроблена технологія навчання в умовах інформаційно-освітнього
середовища саме для здобувачів вищої освіти спеціальності «Агроінженерія». З метою
впровадження сучасних технологій підготовки майбутніх агроінженерів у навчальний
процес необхідно визначити педагогічну модель підготовки агроінженерів
до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища.
Поняття «модель» походить від французького слова modulus – міра, мірило,
взірець і є умовним зразком (зображенням, схемою, описом тощо) якогось об'єкта або
системи об'єктів, який зберігає зовнішню схожість і пропорції частин при певній
схематизації й умовності засобів зображення [2, с. 22]. У сучасній педагогіці термін
«модель» визначається і як система, і як створений зразок, і як аналог природного чи
соціального явища. Під моделлю також можна розуміти створену на основі певної
системи поглядів та ідей загальну картину явища, яка за допомогою творчої інтуїції
й наполегливої праці допомагає зрозуміти й описати те, що ми вивчаємо [7]. Модель –
система об'єктів або знаків, що відтворює деякі суттєві властивості системи-оригіналу,
вона є узагальненим відображенням об'єкта, результатом абстрактного практичного
*
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досвіду, а не безпосереднім результатом експерименту [3, с. 71].Такі педагоги як
А. Я. Баскаков та Н. В. Туленков [1, с. 15] уважають, що модель − це діагностичний опис
із всією можливою повнотою всіх суттєвих для життєдіяльності в сучасному світі сторін,
властивостей і якостей особистості.
У контексті нашого дослідження найбільш доцільним є визначення
А. І. Кузьмінського і В. Л. Омеляненко [4, с. 41], які стверджують, що модель – це
створюваний, з метою отримання й збереження інформації специфічний об'єкт у формі
уявного образу, опису знаковими формами або матеріальної системи, що відображає
властивості, характеристики й зв'язки об'єкта-оригіналу довільної природи, суттєві для
завдань, що вирішуються суб'єктом.
Педагогічна модель є мисленою системою, що імітує чи відображає певні
властивості, ознаки, характеристики об’єкта дослідження або принципи його
внутрішньої організації чи функціонування й презентується у вигляді культурної
форми, притаманній певній соціокультурній практиці [6, с. 280].
У нашому дослідженні під педагогічною моделлю підготовки агроінженерів
до професійної діяльності будемо розуміти сукупність факторів, які впливають
на підготовку агроінженерів до професійної діяльності в умовах інформаційноосвітнього середовища і як результат формують готового спеціаліста [5, с. 162]. Зокрема,
під моделлю підготовки бакалаврів з агроінженерії ми будемо розуміти схематизоване
представлення
всіх
педагогічних
заходів,
що
забезпечують
ефективність
і результативність професійної підготовки бакалаврів з агроінженерії, зокрема в умовах
інформаційно-освітнього середовища.
Мета статті – представити педагогічну структуру моделі підготовки бакалаврів
з агроінженерії до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього
середовища.
Розглянемо педагогічну модель професійної підготовки бакалаврів з агроінженерії.
Вона складається з чотирьох блоків: до професійної діяльності в умовах інформаційноосвітнього середовища. Розглянемо більш детально кожен визначений блок.
Цільовий блок. Цей блок характеризується визначенням сучасних провідних ідей
щодо підготовки бакалаврів з агроінженерії, а саме: задоволення соціального
замовлення на підготовку агроінженера; підвищення потреб в його самовдосконаленні
протягом життя; оновлення вимог щодо підготовки агроінженерів в умовах
технологічного прогресу. Загальною метою цільового блоку є підготовка агроінженерів
в умовах інформаційно-освітнього середовища.
Концептуальний блок. У цьому блоці враховуються методологічні підходи,
педагогічні принципи та завдання підготовки бакалаврів з агроінженерії в умовах
інформаційно-освітнього середовища.
Серед
методологічних
підходів
виокремлено
системний,
діяльнісний,
компетентнісний, професіографічний, технологічний, задачний. Системний підхід
забезпечує можливість розробляти цілісні інтеграційні моделі, виявляти основні
функції, елементи, компоненти, їхні зв'язки і відношення, системотвірні фактори
та умови функціонування в статичному й динамічному аспектах. Діяльнісний підхід
ґрунтується на врахуванні єдності підсистем викладання й навчання, які функціонують
у нероздільній цілісності, взаємозв'язках і взаємовпливах. Здійснення педагогічної
діяльності забезпечує розвиток особистісних рис і якостей викладача та майбутнього
агроінженера, впливає на формування їхніх ставлень, інтересів, ціннісних орієнтацій,
професійних
позицій.
Компетентнісний
підхід
передбачає
переорієнтацію
на формування професійної компетентності бакалаврів з агроінженерії; полягає в тому,
щоб не тільки навчити їх виконувати свої фахові функції, а й аналізувати проблемні
ситуації і вміти на основі цього аналізу ухвалювати оптимальні рішення, які
б ураховували зміст і структуру їхньої професійної діяльності (Доценко, Професійна
підготовка здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно
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освітнього середовища на базі компетентнісного підходу, 2018). Професіографічний підхід
включає виробничо-технічну, соціальну, психологічну та психофізіологічну
характеристики майбутнього фахівця.

Рис. 1. Педагогічна модель професійної підготовки бакалаврів
з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища
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Предметом професіографії є наукове дослідження й опис професії.
Професіограма – це всебічний опис професії, що дає уявлення про те, що і як має
виконуватися фахівцем, за допомогою яких ресурсів, у яких виробничих умовах.
Технологічний підхід у підготовці агроінженерів надає нові можливості для засвоєння
різних видів технологічної діяльності, дає змогу з більшою визначеністю передбачати
результати та управляти освітнім процесом, аналізувати, систематизувати на науковій
основі практичний досвід і його використання, комплексно вирішувати освітні
та соціально-виховні проблеми, забезпечувати відповідні умови для розвитку
особистості, зменшувати ефект впливу негативних обставин на здобувачів вищої освіти,
оптимально використовувати ресурси, вибирати найбільш ефективні технології,
розробляти сучасні для вирішення професійних проблем. Задачний підхід передбачає
і особливе структурування навчальної інформації у вигляді мисленнєвої задачі, яка
потребує не просто запам’ятовування готового знання, а й пошуку способів її розв’язків.
Специфіка навчальної інформації полягає в тому, що вона має допоміжний характер,
а головна мета – у розв’язуванні мисленнєвої задачі.
Для реалізації концептуального блоку передбачаються такі завдання:
 розробити теорію і методику підготовки бакалаврів агроінженерії в умовах
інформаційно-освітнього середовища;
 розробити завдання для перевірки рівня підготовки бакалаврів агроінженерії
в умовах інформаційно-освітнього середовища;
 дослідити рівень підготовки бакалаврів агроінженерії в умовах інформаційноосвітнього середовища.
Ціннісно-мотиваційний
блок
передбачає
мотивацію
агроінженерів
на початковому, бакалаврському рівнях. Мотив – це спонукання здобувача вищої освіти
до активності, пов’язане з намаганням задовольнити певні потреби. Унаслідок
усвідомлення й переживання потреб у майбутнього агроінженера виникають певні
спонукання до дій, унаслідок яких ці потреби задовольняються. При цьому свідомі дії
завжди спрямовані на досягнення певної мети, яка також усвідомлюється фахівцем.
Мотив у цьому разі виступає як причина визначення тих чи інших цілей. Отже, мотиви
і цілі не тотожні між собою, хоч інколи збігаються. Відповідно на початковому рівні
мотиви можуть бути емоційно-спонукальними, тобто викликати бажання стати
фахівцем саме в цій сфері, мотивувати до навчання. Мотивація – це внутрішня
психологічна характеристика особистості, яка знаходить вираз у зовнішніх проявах,
у ставленні людини до навколишнього світу, різних видів діяльності. Діяльність без
мотиву або зі слабким мотивом або не здійснюється взагалі, або виявляється вкрай
нестійкою. Від того, як почуває себе здобувач вищої освіти в певній ситуації, залежить
обсяг зусиль, які він докладає в своє навчання. Тобто необхідним аспектом діяльності
викладача є спонукання майбутнього фахівця до навчання, показ важливості
та необхідності обраної професії, її актуальність на ринку праці.
Початковий рівень супроводжується емоційно-спонукальним мотивом, який
передбачає спонукання до оволодіння агроінженерною професією на всіх рівнях
емоційного аспекту.
На бакалаврському рівні навчання мотиви можуть бути перспективноспонукальними, з описанням перспектив розвитку агроінженера як професіонала.
Перспективно-спонукальні мотиви ґрунтуються на розумінні значущості знання взагалі;
навчального предмета зокрема: усвідомлення світоглядного, соціального, практично
прикладного значення предмета, тих чи інших конкретних знань і вмінь; зв'язок
навчального предмета з майбутнім самостійним життям; сподівання на отримання
в перспективі достойної оплати праці як кваліфікованого фахівця; розвинуте почуття
обов'язку, відповідальності.
Змістовний блок. Змістовний блок описує зміст освіти на кожному з рівнів,
а саме: цикл дисциплін початкового рівня, спецкурси для 1-2 курсу і на бакалаврському
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рівні для 3-4 курсу. Цей блок передбачає єдність змісту навчальних дисципліни, єдність
способів засвоєння змісту та їхня відповідність цьому змісту. Основні напрями
професійної підготовки бакалавра з агроінженерії встановлюються в освітньокваліфікаційних характеристиках та інших актах органів управління освітою
і змінюється відповідно до рівня розвитку науки, виробництва та суспільства.
Визначається зміст навчання освітньо-науковими програмами підготовки, структурнологічною схемою підготовки, програмами навчальних дисциплін, іншими
нормативними документами та навчальною і навчально-методичною літературою.
На початковому рівні для підготовки агроінженерів передбачено цикл дисциплін
початкового рівня та спецкурс «Основи професійної підготовки бакалаврів
з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища». Спецкурс розроблений
для пояснення методики навчання в інформаційно-освітньому середовищі та повинен
включати рекомендації для викладачів та здобувачів вищої освіти агроінженерних
спеціальностей. Вони вивчають загальні дисципліни: історію України, історію
української культури, українську мову, іноземну мову, філософію, фізичне виховання,
безпеку життєдіяльності. Для забезпечення загальних навчальних дисциплін
початкового рівня доцільно використовувати такі інструменти інформаційно-освітнього
середовища:
інтерактивні
мультимедійні
лекції,
мультимедійні
презентації
до практичних робіт, форуми для обговорення проблемних питань. Назвемо технічні
дисципліни початкового рівня: вищу математику, фізику, нарисну геометрію,
інженерну та комп’ютерну графіку, комп’ютерні технології, основи екології, хімію;
інженерну екологію, матеріалознавство, теоретичну механіку, механіку матеріалів
і конструкцій, теорію механізмів і машин, прикладну математику; вступ до фаху,
механізовані технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції,
енергетичні засоби в агропромислових комплексах, машини та обладнання для
агропромислового виробництва. Під час їх вивчення агроінженерам доцільно
підключати до традиційних інструментів навчання онлайн лабораторні роботи
з мультимедійним супроводом, онлайн глосарій для ознайомлення з технічною
термінологією. Як формувати та виконувати такі завдання, описано у спецкурсі, який
розрахований на викладачів та здобувачів вищої освіти.
На бакалаврському рівні передбачено цикл дисциплін бакалаврського рівня
та спецкурс «Розвиток професійних компетентностей бакалаврів з агроінженерії
в умовах інформаційно-освітнього середовища». Майбутні агроінженери вивчають такі
загальні дисципліни: етика, політологія, психологія управління, соціологія, основи
охорони праці, правознавство, основи підприємницької діяльності, економіка аграрного
виробництва, психологія. До технічних дисциплін бакалаврського рівня відносять:
електропривід і автоматизація, підйомно-транспортні машини, електротехніка і
електроніка, деталі машин, теплотехніка, основи технічної творчості, деталі машин,
взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, гідравліка, моделювання
технологічних процесів в сільському господарстві на персональній електроннообчислювальній машині, енергетичні засоби в агропромислових комплексах, машини
і обладнання для агропромислового виробництва, механіко-технологічні властивості
сільськогосподарських матеріалів, машини, обладнання та їх використання при
переробці сільськогосподарської продукції, експлуатація машин і обладнання, ремонт
машин
і
обладнання,
машиновикористання
у
тваринництві,
надійність
сільськогосподарської техніки, технічний сервіс в агропромислових комплексах,
машиновикористання в рослинництві, машини та машиновикористання на переробних
підприємствах. Підсумком бакалаврського рівня є державний іспит на отримання
освітнього ступеня «Бакалавр», який включає в себе перевірку знань з таких дисциплін:
машини та обладнання для агропромислового виробництва, основи охорони праці,
надійність сільськогосподарської техніки, технічний сервіс в агропромислових
комплексах, енергетичні засоби в агропромислових комплексах, машиновикористання
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на переробних підприємствах, машиновикористання у тваринництві, ремонт машин
та обладнання,
машиновикористання
у
рослинництві.
Під
час
навчання
на бакалаврському рівні доцільно підключати електронні тестові навчальні тренажери
для відпрацювання та автоматизації інженерних навичок здобувачів вищої освіти.
Операційно-діяльнісний блок включає форми та методи, прийоми та технології
навчання.
До форм та методів навчання відносять лекції, бесіди, проблемні семінари,
практики для початкового рівня; та інтерактивні мультимедійні лекції, круглі столи
в межах тематичних форумів, підготовка презентацій-доповідей, інтерактивні завдання,
навчальні комп’ютерні інтерактивні тренажери, відео конференції, тематичні чатконференції, наукові проєкти, практики для бакалаврського рівня. Завдання, які можна
виконати, використовуючи інформаційно-освітнє середовище, містить мультимедійні
презентації до практичних робіт, електронні тестові навчальні тренажери, онлайн
лабораторні
роботи
з
мультимедійним
супроводом,
інтерактивні
лекції
з аудіовізуальним супроводом, онлайн глосарій тощо.
З метою досягнення цілей педагогічної моделі підготовки бакалаврів
з агроінженерії до професійної діяльності виділено педагогічні умови: мотиваційні,
організаційні, методично-технологічні, інтеграційно-перспективні.
Мотиваційні: стимулювання мотивації та активізація процесу підготовки
агроінженера. Існує така класифікація навчальної мотивації здобувачів вищої освіти:
- пізнавальні мотиви (набуття нових знань і бажання стати більш ерудованим);
- широкі
соціальні
мотиви
(виражаються
в
прагненні
особистості
самоствердитися в суспільстві, затвердити свій соціальний статус через навчання);
- прагматичні мотиви (отримувати гідну винагороду за свою працю);
- професійно-ціннісні мотиви (розширення можливостей влаштуватися
на перспективну і цікаву роботу);
- естетичні мотиви (отримання задоволення від навчання, розкриття своїх
прихованих здібностей і талантів);
- статусно-позиційні мотиви (прагнення утвердитися в суспільстві через навчання
або громадську діяльність, отримати визнання інших, зайняти певну посаду);
- комунікативні мотиви (розширення кола спілкування за допомогою
підвищення свого інтелектуального рівня і нових знайомств);
- традиційно-історичні мотиви (стереотипи, які виникли в суспільстві
і зміцнилися з плином часу);
- утилітарно-практичні мотиви (прагнення до самоосвіти);
- навчально-пізнавальні мотиви (орієнтація на способи добування знань,
засвоєння конкретних навчальних предметів)
- мотиви соціального й особистісного престижу (орієнтація на певне положення
в суспільстві);
- неусвідомлені мотиви (здобуття освіти не за власним бажанням, а за впливом
кого-небудь, засноване на повному нерозумінні сенсу одержуваної інформації й повній
відсутності інтересу до пізнавального процесу).
Організаційні: організація підготовки бакалавра агроінженера в умовах
інформаційно-освітнього середовища. Інформатизація освіти є невід’ємною складовою
інформатизації суспільства. Вона відбиває загальні тенденції глобалізації світових
процесів, виступає в ролі визначального базису розвитку освіти. Створення
інформаційного середовища освітньої установи є ключовим завданням колективу
на шляху переходу до інформаційного суспільства. Розширення інформаційного
освітнього простору може здійснюватися через участь у впровадженні програм
дистанційного та змішаного навчання, апробація електронних підручників, посібників,
відеоматеріалів та створення електронних навчальних курсів.
Методично-технологічні: оптимальне поєднання репродуктивної та творчої
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діяльності. Упровадження інформаційно-освітнього середовища в навчально-виховний
процес дозволяє сформувати освітнє середовище, у якому досить широке коло
обдарованих здобувачів вищої освіти мають можливість брати участь у реалізації
творчих
проєктів
разом
з
недержавними
громадськими
організаціями
та міжнародними громадськими організаціями. Важливим є забезпечення сучасних
форм методичного забезпечення, а саме: мультимедійні презентації до практичних
робіт, електронні тестові навчальні тренажери, онлайн лабораторні роботи
з мультимедійним супроводом, інтерактивні лекції з аудіовізуальним супроводом,
онлайн глосарій, вебінари, форуми, відеоконференції тощо. За допомогою цих форм
викладач виступає як наставник і контролює надання якісного контенту для майбутніх
фахівців, відбувається тісна взаємодія між викладачем і здобувачем вищої освіти,
стимулюється саморозвиток і самовдосконалення майбутнього фахівця.
Інтеграційно-перспективні: інтеграція індивідуальних та колективних форм
діяльності в процесі підготовки агроінженера в умовах інформаційно-освітнього
середовища. Електронні освітні ресурси і створене на їхній базі інформаційно-освітнє
середовище мають чималий потенціал для підвищення якості підготовки агроінженера.
Проте він буде реалізований повною мірою тільки в тому разі, якщо навчання
будуватиметься
з
орієнтацією
на
інноваційну
модель,
найважливішими
характеристиками якої є особистісно-орієнтована спрямованість, установка на розвиток
творчих здібностей тих, хто навчається.
Результативний блок. Цей блок розробленої моделі передбачає моніторинг
професійної підготовки агроінженерів, що здійснюється на основі визначених
компонентів (мотиваційний, інтеграційний, операційний, творчий) та критеріїв:
мотиваційного (рівень навчальної мотивації та мотивації до науково-дослідної роботи);
інтеграційного (визначає ступінь інтеграції окремих навичок до професійної підготовки
бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища);
операційного (передбачає вибір сучасного технологічного інструментарію в процесі
роботи з професійними завданнями й визначається як технологічність вирішення
дослідницьких проблем); творчого (прагнення та мотивація до професійного
саморозвитку та самовдосконалення в аспекті професійної підготовки).
Компоненти тісно пов’язані з критеріями. Критерієм мотиваційного компоненту
є усвідомлення прагнень, потреб і цілей до професійної діяльності. Показниками цього
критерію виступають бажання досягти особистісної й суспільної значущості, стійкий
інтерес до вивчення фахових дисциплін, бажання реалізації мотиваційних цінностей
до майбутньої професії, активізація свідомого ставлення до виконання професійної
діяльності, сформованість зацікавленості до свого розвитку й готовності до фахової
діяльності, практичного інтересу активізації потреби у відповідній професійній
діяльності.
Конструктивно-операційний критерій передбачає оволодіння відповідними
вміннями, а саме: установлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки;
ефективно і продуктивно працювати із джерелами інформації; здійснювати
реферування матеріалу з метою його подальшої презентації; доступно викладати
навчальну інформацію; змінювати логіку і спосіб викладу матеріалу.
Показниками рефлексивно-оцінювального критерію є вміння аналізувати
результати своєї діяльності; усвідомлення викладачем власного рівня професійної
підготовки щодо реалізації управлінських функцій (управління навчально-пізнавальною
діяльністю здобувачів вищої освіти); розуміння потреби й активності особистості
в процесі професійної самоосвіти, самовдосконалення.
Дослідницько-творчий критерій представлений такими вміннями: ставити
наукову проблему та визначати способи її вирішення; вести дискусію, відстоювати
власну точку зору; створювати власні інформаційні продукти; застосовувати
інформацію для вирішення складних проблем.
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Технологічний критерій передбачає готовність і здатність застосовувати
управлінські технології в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів
вищої освіти; адекватне розуміння суті конкретної педагогічної проблеми (завдання);
уміння ефективно вирішувати управлінські завдання в конкретній ситуації професійної
діяльності. Це все може здійснюватися на початковому, середньому, достатньому або
високому рівнях.
Моніторинг включає оцінку, самооцінку та способи вимірювання рівня готовності
здобувачів агроінженерів до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього
середовища уміння свідомо та самостійно контролювати результати своєї діяльності,
професійного самовдосконалення, саморегуляції та власне результат, що задовольняє
потреби суспільства. Контролюючі заходи визначають рівень готовності агроінженерів
до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовищах.
Результатом розробленої експериментальної моделі є готовність агроінженерів
до професійної діяльності. Необхідно зазначити, що між усіма блоками моделі існує
зворотній зв'язок, який дозволяє, ґрунтуючись на отриманих результатах, вносити зміни
до змісту, форм і методів навчання.
Отже, розроблена експериментальна модель надає можливість якісної підготовки
бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища. Модель
містить в собі шість ключових блоків. Цільовий блок характеризується визначенням
сучасних провідних ідей щодо підготовки бакалаврів з агроінженерії. Концептуальний
блок враховує методологічні підходи, педагогічні принципи та завдання підготовки
бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища. Ціннісномотиваційний блок передбачає мотивацію агроінженерів на початковому,
бакалаврському рівнях. Унаслідок усвідомлення й переживання потреб у майбутнього
агроінженера виникають певні спонукання до дій, унаслідок яких ці потреби
задовольняються. Змістовний блок описує зміст освіти на кожному з рівнів
та передбачає єдність змісту навчальних дисципліни, способів засвоєння змісту та їхня
відповідність цьому змісту. Операційно-діяльнісний блок включає форми та методи,
прийоми та технології навчання. До форм та методів навчання віднесено лекції, бесіди,
проблемні семінари, практики для початкового рівня; та інтерактивні мультимедійні
лекції, круглі столи в межах тематичних форумів, підготовка презентацій-доповідей,
інтерактивні завдання, навчальні комп’ютерні інтерактивні тренажери, відео
конференції, тематичні чат-конференції, наукові проєкти, практики для бакалаврського
рівня. Результативний блок розробленої моделі передбачає моніторинг професійної
підготовки агроінженерів, що здійснюється на основі визначених компонентів
(мотиваційний, інтеграційний, операційний, творчий) та критеріїв: мотиваційного,
інтеграційного, операційного та творчого. Між усіма блоками моделі існує зворотній
зв'язок, який дозволяє, ґрунтуючись на отриманих результатах, вносити зміни до змісту,
форм і методів навчання.
Предметом наукового пошуку в подальших розвідках може стати
експериментальна перевірка розробленої педагогічної моделі підготовки бакалаврів
з агроінженерії до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього
середовища в закладах вищої освіти.
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Dotsenko N. А.
PEDAGOGICAL STRUCTURE OF THE MODEL OF PREPARATION BACHELORS
IN AGRICULTURAL ENGINEERING FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES
IN THE INFORMATION AND EDUCATIONAL CONDITIONS

The article presents the pedagogical structure of the model of preparation of bachelors
in agricultural engineering for professional activity in the conditions of information and educational
environment. It is investigated the meaning of the term of the pedagogical model. There are considered
the blocks of the model of preparation of bachelors in agro-engineering for professional activity in the
conditions of information and educational environment: target, conceptual, value-motivational,
content, operational-activity and effective. The target unit is characterized by defining modern leading
ideas in the preparation of bachelors in agricultural engineering. The conceptual block takes into
account methodological approaches, pedagogical principles and tasks of training bachelors
in agricultural engineering in the conditions of information and educational environment. The valuemotivation unit provides for the motivation of agricultural engineers at the elementary, bachelor's
levels. The content unit describes the content of education at each of the levels, namely: a cycle of entrylevel disciplines, special courses for 1-2 courses and at the bachelor level for 3-4 courses. The operating
unit includes forms and methods, techniques and technologies of training. Forms and methods
of teaching include lectures, discussions, problematic seminars, practices for entry-level students; and
interactive multimedia lectures, roundtables in thematic forums, preparation of presentation
presentations, interactive assignments, training computer interactive simulators, video conferences,
thematic chat conferences, research projects, bachelor level practices. The resulting unit of the developed
model provides for monitoring of the professional training of agricultural engineers, which is carried
out on the basis of certain components (motivational, integration, operational, creative) and criteria:
motivational, integration, operational and creative. The result of the developed experimental model
is the readiness of agricultural engineers for professional activity.
Key words: pedagogical model; professional readiness, bachelor's degree in agricultural
engineering, information and educational environment.
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Зайцева О. Л.*
ГОТОВНІСТЬ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті обґрунтовано актуальність підготовки вчителя фізичної культури
до попередження конфліктів. Зазначено, що кількість конфліктів, які є невід’ємною частиною
суспільного життя, підвищується під час соціальних трансформацій. Наголошено, що в період
реформування системи освіти найважливіша роль належить особистості вчителя. Сучасне
суспільство висуває високі вимоги до професійної підготовки та компетентності фахівців,
завдяки діяльності яких реалізується державна політика в цій сфері, тому виникає потреба
в суттєвих змінах професійної підготовки, у тому числі й майбутніх вчителів фізичної
*
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культури. Проаналізовано наукові джерела з означеної проблематики. Виявлено недостатню
розробленість теоретичних і методичних засад підготовки вчителів фізичної культури
до попередження конфліктів. Обґрунтовано зміст ключових понять дослідження, зокрема:
готовність – властивість людини бути джерелом активності з опредметнення власних
уявлень; конфлікт – зіткнення сторін, думок, сил, позицій, що є постійним супутником
людського та суспільного буття; педагогічний конфлікт – найбільш гострий спосіб розвитку
й подолання значущих суперечностей, що виникають у взаємодії учасників педагогічного
процесу, який зазвичай супроводжується негативними емоціями та потребує розв’язання
та гармонізації; попередження конфліктів – організація взаємодії й існування людей,
що виключає чи зводить до мінімуму ймовірність виникнення конфліктів між ними;
готовність майбутнього вчителя фізичної культури до попередження конфліктів –
інтегроване особистісне утворення, яке забезпечує теоретичну й практичну відповідність
фахівця вимогам професійної діяльності в аспекті запобігання й подолання професійних
конфліктів.
Окреслено основні завдання психологічної профілактичної роботи з блокування
особистісних причин запобігання конфліктам. Наголошено, що одним з важливих способів
запобігання конфліктам є врахування особливостей поведінки конфліктних особистостей.
А провідним аспектом запобігання конфліктам є вибір людьми стилю поведінки в процесі
конфліктної взаємодії, що є серією взаємоспрямованих інтеракцій.
Ключові слова: майбутні вчителі фізичного виховання, конфлікт, педагогічний конфлікт,
профілактика конфліктів, готовність, готовність до попередження конфліктів у професійній
діяльності.
Cьогодні реалізація актуального суспільного запиту щодо найбільш повного вияву
вчителем фізичної культури свого особистісного потенціалу в професійній діяльності
утруднюється тим, що в порівнянні із іншими представниками професій типу «людиналюдина» ці вчителі постійно стикаються із необхідністю подолання конфліктів у безлічі
запланованих і спонтанних, конфліктних педагогічних ситуацій, так чи інакше
пов’язаних із виконанням учнями фізичних вправ.
Професійне середовище, у якому доводиться працювати вчителю, має високий
рівень конфліктогенності, однією з основних причин якої є психологічні особливості
суб’єктів педагогічної взаємодії.
Оскільки вчитель фізичної культури обов’язково стикатиметься із різноманітними
конфліктними ситуаціями педагогічної взаємодії, підготовка до ефективного вирішення
їх має виступати пріоритетним завданням вищої школи. Однак у зв’язку
з оптимізацією, інтенсифікацією та економізацією вищої освіти виникають
суперечності, що стосуються формування конфліктологічної компетентності. Зокрема,
між постійною потребою загальноосвітніх навчальних закладів у висококваліфікованих
вчителях фізичної культури, здатних адаптуватися до конфліктних умов професійної
діяльності та низьким рівнем готовності до попередження конфліктів випускників вишів
за спеціальністю 014 «Середня освіта (фізична культура)».
Основу для розв’язання означених протиріч знаходимо в соціологічних,
психологічних та педагогічних джерелах.
Зокрема, сутність конфліктів, класифікація, типологія, причини виникнення,
а також стратегії їхнього розв’язання розглядалися в роботах А. Анцупова, О. Бандурки,
Н. Гришиної, Г. Ложкіна, М. Пірена, Л. Цой, А. Шипілова. Автори єдині в думці, що
конфлікт є невід’ємною складовою соціального буття, розповсюджується на всі сфери
діяльності людини і може виникати з об’єктивних і суб’єктивних причин. На сьогодні
авторами розроблено системно-ситуаційний метод дослідження конфліктів; виявлено
модельні описи чинників виникнення конфлікту й закономірних реакцій людей
у конфліктних ситуаціях спілкування.
Поняття конфліктологічної компетентності стало предметом дослідження
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Є. Богданова, В. Зазикіна, Н. Самсонової, Л. Цой, А. Шипілова, Л. Петровської. Аналіз
їхніх наукових праць дозволяє констатувати, що дослідники розглядають
конфліктологічну компетентність або як складову інших компетентностей (соціальнопсихологічної, комунікативної тощо), або як окремий вид професійної компетентності,
який має свою структуру.
Специфіку поняття «конфліктна компетентність» розглядали О. Єфімова,
Л. Петровська, Б. Хасан. У дослідженнях автори наголошують на тому, що в її структуру
входять такі базові компоненти: спеціальні знання та вміння, навички управління
конфліктними явищами, рефлексивна культура.
Конфліктологічна підготовка педагогів висвітлена в дослідженнях С. Баникіної,
Н. Гришиної, В. Журавльова, І. Козич, Л. Мухіної, Л. Петровської, С. Філь. Авторами
розглянуті педагогічні умови конфліктологічної підготовки та запропоновано методику
безконфліктної оцінки якості навчання школярів та діяльності вчителів, надані
конкретні рекомендації вчителям з профілактики стресу, а також поліпшення
спілкування між суб’єктами педагогічної взаємодії.
Разом із тим аналіз наукової літератури дозволяє констатувати, що, хоч
конфліктологічна підготовка педагогів ставала предметом уваги вчених, процес
підготовки вчителів фізичної культури до попередження конфліктів у професійній
діяльності знаходиться на стадії становлення.
Наявність соціальної потреби, а також недостатня розробленість засад
конфліктологічної підготовки вчителів фізичної культури зумовили вибір теми
дисертаційного дослідження «Формування готовності майбутніх учителів фізичної
культури до попередження конфліктів у професійній діяльності».
Mетою публікації є обґрунтування ключових понять дослідження.
Перш за все, обґрунтуємо загальне визначення конфлікту, а також сформулюємо
дефініцію педагогічного конфлікту.
Конфлікт (від лат. conflictus – зіткнення) – зіткнення сторін, думок, сил, позицій,
що є постійним супутником людського та суспільного буття. При цьому він виступає
об’єктивним та закономірним соціально-психологічним явищем, зумовленим
неповторною індивідуальністю кожної людини, автономністю та неповторністю
внутрішнього
світу
особистості,
яка
в
спілкуванні
відкривається
іншій
особистості [2, с. 11].
В основі конфліктів лежить багатовимірність індивідуальних буттєвих просторів.
Установки, аттітюди, диспозиції, особистості по відношенню до соціальних процесів
і явищ завжди індивідуальні та неповторні. Це, з одного боку, ускладнює наше життя,
з іншого – робить його багатовимірним та непередбачуваним [там само].
Феномен конфлікту сьогодні є предметом вивчення соціології (загальна теорія
соціального конфлікту (К. Боулдінг); концепція позитивно-функціонального конфлікту
(Л. Козер), конфліктна модель суспільства (Р. Дарендорф) та ін.); психології (підхід до
розуміння конфлікту, як перманентного елементу людської душі (А. Адлер, З. Фрейд,
Е. Ериксон, К. Юнг); підхід до вивчення конфлікту як реакції особистості на зовнішню
ситуацію (А. Бандура, Л. Дуб, Н. Міллер, М. Шериф тощо); концепція конфлікту як
когнітивного феномену (К. Левін, В. Мерлінта ін.)).
Зважаючи на погляди соціологів та психологів, відзначимо, що конфлікт
як соціальне явище має ядеструктивні та конструктивні аспекти. Зокрема, конфлікт,
з одного боку, погіршує настрій, соціально-психологічний клімат у групі людей, знижує
якість спільної діяльності, може призвести до насильства, погіршення міжособистісних
стосунків, погіршення індивідуальної діяльності, закріплення соціальної пасивності
тощо. З іншого боку, він сприяє подоланню суперечностей у стосунках, послабленню
психічної напруженості, сприяє розвитку особистості й згуртуванню колективу,
поліпшує якість діяльності, активізує соціальне оточення, висвітлює нерозв’язані
проблеми, актуалізує гуманістичні цінності [2, с. 58].
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Типові стратегії та відповідні їм стилі поведінки людей у конфлікті – суперництво,
уникання, пристосування, компроміс, співробітництво. Вважається, що кожний стиль
може бути оптимальним і забезпечувати найкращий ефект залежно від конкретних
умов виникнення й розвитку конфлікту [2, с. 102].
Серед поширених причин, через які виникають конфлікти в освітньому процесі,
можна виділити організаційно-управлінські, соціально-психологічні та особистісні [4].
Значною мірою виникнення і розвиток педагогічного конфлікту визначається
соціально-психологічними й особистісними причинами. Оскільки вони здійснюють
помітний вплив на конфлікт, їхні зміни викликають істотні зміни в процесі розвитку
суперечності у взаємодії людей.
З іншого боку, ці причини легше піддаються управлінським впливам порівняно
з об’єктивними й організаційно-управлінськими передумовами.
Cоціально-психологічні та особистісні причини й умови запобігання конфліктам
мають особливе значення з огляду на предмет нашого дослідження.
Вважається, що одним з основних чинників конфліктів в закладах освіти поряд
із психологічною несумісністю й міжособистісним протистоянням є недостатня
підготовка учасників освітнього процесу [2, c. 58].
Зокрема, за даними А. Анцупова, значна кількість конфліктів в освітніх закладах
виникає внаслідок психологічної несумісності (за даними досліджень – 12 %). Якщо
врахувати, що частіше всього конфліктна ситуація виникає між керівником і підлеглим
(за даними опитувань, 36% від загальної кількості конфліктів у навчальних закладах),
то керівник повинен ураховувати фактор психологічної несумісності в спілкуванні
з підлеглими. Важливо відзначити, що конфлікти, які викликані психологічною
несумісністю, можуть мати багато причин, тому розв’язувати їх дуже складно [3].
Як правило, до педагогічних конфліктів, які пов’язані з сильними психологічними
напруженнями, переживаннями, їх учасники, а також інші суб’єкти освітнього процесу
ставляться негативно. Вірогідно, причиною цього є страх перед можливим руйнівним
впливом конфлікту на міжособистісні стосунки, унаслідок чого конфлікт сприймається
людиною як небезпека, загроза власному благополуччю, взаєминам з людьми, своїй
репутації тощо [17, с. 8].
Утім такий аналіз не звільняє нас від необхідності конкретизувати значення
поняття «педагогічний конфлікт» у нашому дискурсі.
На основі праць попередників, під педагогічним конфліктом будемо розуміти
найбільш гострий спосіб розвитку й подолання значущих суперечностей, що виникають
у взаємодії учасників педагогічного процесу, який зазвичай супроводжується
негативними емоціями та потребує розв’язання та гармонізації [5–8].
У наукових джерелах під запобіганням (або профілактикою) конфліктів
розуміється організація взаємодії й існування людей, що виключає чи зводить
до мінімуму ймовірність виникнення конфліктів між ними. Мета профілактики
(запобігання) – створення таких умов діяльності та взаємодії людей, які б мінімізували
ймовірність виникнення чи деструктивного розвитку суперечностей між ними [4].
Як видно з наукових публікацій, проблема запобігання конфліктам в останні роки
набуває особливої актуальності й практичної значущості, що зумовлено, передусім,
трудомісткістю безпосереднього розв’язання вже розгорнутих конфліктів. Запобігти
конфліктам значно легше, ніж конструктивно розв’язати їх [3].
У роботах А. Анцупова найбільш повно схарактеризована діяльність із запобігання
конфліктам, яка повинна проводитись за чотирма основними напрямами: створення
об’єктивних умов, що перешкоджають виникненню і деструктивному розвитку
передконфліктних ситуацій; оптимізація організаційно-управлінських умов роботи
навчального закладу; усунення соціально-психологічних причин конфліктів; блокування
особистісних причин виникнення конфліктів [там само].
Впливати на проблемну ситуацію взаємодії можна двома способами: впливати на
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свою поведінку або на психіку та поведінку опонента [8].
Основними завданнями психологічної профілактичної роботи з блокування
особистісних причин є запобігання конфліктам:
 оволодіння психологічними прийомами та навичками безконфліктного
спілкування;
 оволодіння навичками саморегуляції в складних, конфліктних ситуаціях;
 оволодіння знаннями, вміннями та навичками розуміння конфліктогенів (слів,
дій або їх відсутності, поведінкових актів чи поведінки в цілому, які можуть призвести
до конфлікту) спілкування та усвідомлення власних конфліктогенів;
 оволодіння вміннями перетворення конфліктогенів спілкування;
 позбавлення особистісної конфліктності та конфліктних форм і стереотипів
поведінки;
 навчання правильній (адекватній, конструктивній) поведінці в складній
передконфліктній або конфліктній ситуаціях;
 оволодіння знаннями та вміннями запобігання деструктивним наслідкам
конфліктів [14].
Одним з важливих способів запобігання конфліктам є врахування особливостей
поведінки конфліктних особистостей.
Провідним аспектом запобігання конфліктам є вибір людьми стилю поведінки
в процесі конфліктної взаємодії, що є серією взаємоспрямованих інтеракцій. У ході
останніх учасники взаємодії використовують різноманітні прийоми та техніки впливу
на партнера, частина з яких – специфічна для кооперативної чи конкурентної взаємодії,
а останні можуть використовуватися й у тому, і в іншому контексті.
Найважливішою складовою роботи із запобігання конфліктам є безконфліктне
спілкування. Результати соціологічних досліджень свідчать про те, що переважна
кількість конфліктів є наслідком нетактовної поведінки учасників педагогічного
процесу [12].
У науковій літературі існує багато підходів до вироблення технологій
безконфліктного спілкування, розвитку психологічної атракції (принадності
особистості, що виникає при міжособистісному сприйнятті її іншими людьми)
та позитивного іміджу, підвищення психологічної культури й психологічної просвіти
для позбавлення конфліктогенів спілкування, конфліктних типів поведінки, особистісної
конфліктності, профілактики виникнення та ескалації конфліктогенів [1].
Отже, вважаємо, що разом із поняттям «запобігання конфлікту» до нашого
дискурсу доцільно увести термін «готовність до попередження конфліктів у професійній
діяльності», яким будемо позначати стан відповідності вчителя викликам професійної
діяльності. При визначенні змісту цього терміну ми спиралися на наукові праці
Г. Антонова [2], Н. Герасімової [9], Н. Дорошенко [10], І. Коваль [11], А. Лукашенко [15],
Л. Пампухи [16].
Психологічний аналіз конфліктних ситуацій у сфері професій типу «людиналюдина» свідчить, що ефективний засіб запобігання конфліктам полягає не стільки
в прямому впливі на передконфліктні ситуації, скільки у створенні умов,
що перешкоджають їх загостренню, а також у розв’язанні передконфліктних ситуацій
неконфліктними способами. Різний підхід людей до самооцінки та взаємної оцінки
результатів діяльності один одного – одна з типових причин конфліктів між ними.
Компетентна, об’єктивна, різнобічна оцінка результатів діяльності є важливою умовою
запобігання міжособистісним конфліктам [3].
Не менш важливим аспектом запобігання конфліктам у навчальних закладах
є особистість педагога (викладача), оскільки особистісні риси педагога відіграють
визначну роль у характері взаємодії з іншими учасниками педагогічного процесу.
З іншого боку, саме від педагога багато в чому залежить успішність здійснення
соціалізації особистості учня на засадах гуманності та духовності.
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Вплив особистості педагога на учня достатньо різноманітний. Виділімо
найважливіші аспекти цього впливу.
По-перше, це стиль взаємодії педагога з учнями, який слугує прикладом для
відтворення подібних стосунків з однолітками.
По-друге, оцінка викладачем результатів навчання учнів, що істотно впливає
на результативність спільної діяльності та на взаємини «педагог-учень». Як зазначають
фахівці, дуже важливо, щоб педагог розумів роль і особливості оцінки особистості учня,
оскільки об’єктивність оцінки здійснює вплив на його авторитет. Об’єктивні оцінки всіх
учнів – це один з простих і надійних способів укріплення викладачем свого авторитету.
Окрім об’єктивності, дуже важливим є також форма оцінки, виявлення педагогічного
такту та неконфліктного стилю оцінювання [3].
По-третє, педагог зобов’язаний втручатися в конфлікти між учнями, регулювати
їх. Залежно від ситуації, можливе адміністративне втручання педагога , а іноді – просто
добра порада. Позитивний вплив здійснює залучення учасників конфлікту до спільної
діяльності, участь у розв’язанні конфлікту інших учнів, особливо лідерів групи.
Поняття готовності в довідниковій і науковій літературі має різні тлумачення.
Зокрема:
 це знання і досвід у тій чи іншій галузі [13];
 здатність людини здійснювати певні акти чи дії в конкретних умовах [8];
 здібність мобілізовувати знання, уміння й цінності в конкретних ситуаціях для
розв’язання практичних завдань у різних сферах життя і діяльності [12].
Важливим аспектом зниження ймовірності виникнення конфліктів у педагогічних
колективах, а отже, їх запобігання є об’єктивна, справедлива оцінка результатів
діяльності людини.
Виходячи з наведених вище трактувань, можна зазначити, що готовність
до попередження педагогічного конфлікту – це знання, досвід людини у взаємодії
із іншими людьми, що дозволяють їй здійснювати діяльність із запобігання конфліктам
і їхнього подолання.
Отже, під готовністю до попередження педагогічного конфлікту будемо розуміти
інтегроване особистісне утворення, яке забезпечує теоретичну й практичну відповідність
фахівця вимогам професійної діяльності в аспекті запобігання й подолання
професійних конфліктів.
За нашим припущенням, готовність до попередження конфліктів у професійній
діяльності характеризується високим рівнем розвитку, оптимальним співвідношенням
та збалансованим проявом особистих якостей, професійно важливих знань і вмінь,
а також операційних паттернів, необхідних для ефективної самореалізації професійного
потенціалу в конфліктних ситуаціях.
Структура готовності до попередження педагогічного конфлікту включає свідомі
або інтуїтивні знання про конфлікти, їхні значення, функції, наслідки, а також
усвідомлення важливості та володіння вміннями здійснення діяльності із запобігання
й подолання конфліктів у взаємодії й спілкуванні.
Як зазначалося вище, важливішою причиною конфліктів в освітніх закладах
є нестача відповідної підготовки учасників педагогічного процесу.
Отже, найважливішою складовою професійної компетентності вчителя фізичної
культури виступає готовність до попередження педагогічних конфліктів як професійна
якість, що обумовлює реалізацію ним особистісного потенціалу в професійній
діяльності.
У таких умовах значення набуває трансформація цільових орієнтирів
і процесуальних характеристик підготовки вчителів фізичної культури в напрямі
набуття ними готовності до попередження педагогічних конфліктів.
Отже, результатом аналізу наукових джерел стали такі дефініції:
– готовність – властивість людини бути джерелом активності з опредметнення
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власних уявлень;
– конфлікт – зіткнення сторін, думок, сил, позицій – є постійним супутником
людського та суспільного буття;
– педагогічний конфлікт – найбільш гострий спосіб розвитку й подолання
значущих суперечностей, що виникають у взаємодії учасників педагогічного процесу,
який зазвичай супроводжується негативними емоціями та потребує розв’язання
та гармонізації;
– попередження конфліктів – організація взаємодії й співбуття людей,
що виключає чи зводить до мінімуму ймовірність виникнення конфліктів між ними;
– готовність майбутнього вчителя фізичної культури до попередження конфліктів
– інтегроване особистісне утворення, яке забезпечує теоретичну і практичну
відповідність фахівця вимогам професійної діяльності в аспекті запобігання
й подолання професійних конфліктів.
Перспективним для подальшого наукового пошуку вважаємо розробку,
теоретичне обґрунтуваня та експериментальну перевірку педагогічних умов
формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до попередження
конфліктів у професійній діяльності.
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Zaytseva O. L.
APTITUDE FOR CONFLICT PREVENTION AS FACTOR
OF PROFESSIONAL ACTIVITY EFFICIENCY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER

The article validates topicality features of forming future physical education teacher’s aptitude for
conflict prevention. The author stresses that conflicts are the inseparable part of public life, and they are
more frequent in social transformation situations. In the author’s opinion, teacher’s personality takes
the main part in education system during the reforming time. Modern society claims high requirements
for professional training and competence of skillful experts, whose activity influences state policy in this
sphere. That is why there is a great demand of significant changes of experts’ professional training;
future physical education teachers are not the exception in this case. The author analyses scientific
publications of the terms of reference and comes up with the conclusion about the lack of proper
scientific researches aiming to reveal theoretical and methodological fundamentals of forming future
physical education teachers’ aptitude for conflict prevention. The researcher presents an argument
for investigation key concepts meanings, such as: aptitude – person’s ability to be a source of activity
for own ideas and impressions objectification; conflict – clashes between the parties on the basis
of points of views, potential, status – is an eternal integral companion of human’s genesis and public
existence; pedagogical conflict – one of the most radical way of development and negotiation for
eliminating significant contradictions, these contradictions are caused due to collaboration
of pedagogical process participants. In its turn, such pedagogical process results in negative attitude
and emotions, so the participants have to solve the problem and harmonize the relationship; conflict
prevention – management of people collaboration and coexistence that eliminate or minimize any
possibility of conflict inception in the community; future physical education teacher’s aptitude
for conflict prevention – integral personality unit that represents theoretical and practical reference
to requirements of behavior to prevent and cope with conflicts in professional activity.
The main tasks of psychological preventive work on blocking personal causes are prevention
of conflicts. It is emphasized that one of the important ways of preventing conflicts is to consider the
peculiarities of the behavior of conflict personalities. A leading aspect of conflict prevention is people’s
choice of style of behavior in the process of conflict interaction, which is a series of interrelated
interactions.
Key words: future physical education teachers, conflict, pedagogical conflict, conflict preventative
measures, aptitude, aptitude for conflict prevention in professional activity.
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УДК 378.1
Mykhailychenko I. V.*
ORGANIZATIONAL-MANAGERIAL CONDITIONS FOR INNOVATIONS
IMPLEMENTATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
The article describes organizational-managerial conditions for innovations implementation
in higher education institutions. The essence of the concept of «innovation» is presented. The process
of putting innovations into practice in the higher education institution can be represented as a process
of integration of the subsystem «innovation» into the metasystem «institution of higher education» and
mutual adaptation of both educational systems. It is determined that innovations carried out in higher
*
© Mykhailychenko I. V.

122



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


education institutions can be introduced on the recommendation of «from the top» (learning new in the
experience of the system itself), on the initiative of the pedagogical staff or on the initiative coming from
students, parents and the social environment (require professional and pedagogical support). The types
of innovations are distinguished according to the source of educational initiatives. The algorithm
of management of innovative-pedagogical activity, realization of which includes five main stages:
preparation of innovation, introduction of a new, organization of teachers’ activities for assimilation
application of new, preliminary results of innovation activities, dissemination and improvement of new
experience is presented. The name of each stage reflects its purpose and place in the system
of management actions. It is proved that management of the innovative process involves: systematic
study of professional and pedagogical interests, needs, values of teachers, that are composed on the basis
of overcoming real difficulties in work; search in advanced pedagogical experience of ideas, concepts,
technologies that satisfy professional interests and needs of teachers; choice of types of mastering
of advanced pedagogical experience in accordance with characteristics of the personality of each teacher.
It is stated that the nature of the source of innovations largely determines the logic of the innovative
process, the tactics of managing it in each case. The necessary flexibility in managing innovations
is also achieved by expanding the management system, combining management with self-government.
Key words: innovations, innovative activity, innovative-pedagogical activity, innovative process,
institutions of higher education, introduction of innovations, managing innovations, organizationalmanagerial conditions.
Nowadays higher school is the focus of attention of sociologists, political scientists,
culturologists, educators, psychologists and philosophers, who join their efforts in expert
forecasting of its development and anticipating the risks that accompany its updating.
Realities of Ukrainian society, which is going through a complex, transformationally saturated
period of development, exacerbate the problems that are included in the subject field of
innovative processes. A theoretical analysis of the prerequisites, internal innovative potential
of national education and external innovative requirements, and adapted borrowed practices
will help to overcome stereotypical ideas of the secondary role of higher education in social
development. We are sure that higher education today is a socio-cultural space characterized
by the increased intensity of innovative processes. For Ukraine, the innovative potential of the
higher school can and should become a resource for a modernization breakthrough.
To the problems of educational innovations, innovative development of different
educational systems and pedagogical processes, development of innovative pedagogical
ideas, various aspects of innovative pedagogical technologies and systems are devoted many
studies of such domestic and foreign scientists as K. Angelovski, O. Arlamova, N. Artykutsy,
V. Bezpalko, I. Bekh, N. Bibik, M. Burgin, L. Vashchenko, H. Herasymov, S. Honcharenko,
L. Danylenko, I. Dychkivska, V. Zhuravliov, L. Iliukhina, V. Ilchenko, A. Khutorskyi,
M. Klarin, O. Kozlova, N. Kuzmina, A. Nichols, V. Palamarchuk, O. Pekhota, L. Podymova,
O. Popova,
M. Potashnyk,
A. Prigogine,
H. Selevko,
S. Sysoieva,
V. Slastionin,
O. Sukhomlynska, N. Yusufbekova et al.
Modern scientists (V. Adolf, A. Biriukov, M. Volynska, N. Iliin, V. Nechaiev,
N. Ladyzhets, V. Lazariev, B. Martyrosian, N. Lapin, and G. Becker, E. Brooking, J. Coleman,
et al.) actively and thoroughly consider the issues of development and implementation
of innovations in higher school, analyze conditions for their effective functioning, apply
modern teaching methods and innovative pedagogical technologies.
Therefore, the problem of indroducing innovations in higher education institutions
is relevant and sufficiently studied, however, in our opinion, it requires the study
of organizational-managerial conditions of innovations implementation in higher education
institutions.
The aim of the article is to reveal organizational-managerial conditions for innovations
implementation in higher education institutions.
According to a systems approach, innovation, like any object, process, or phenomenon,
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is a system. Thus, the process of putting innovations into practice in the higher education
institution can be represented as a process of integration of the subsystem «innovation» into
the metasystem «institution of higher education» and mutual adaptation of both educational
systems [4, p. 29].
I. Kotliarova, B. Kuhan, H. Serikov consider innovation as a dynamic system,
distinguishing the following stages of its development:
 creation – beginning in tradition;
 formation – assimilation and adaptation;
 maturity – approbation and adjustment in certain operating conditions;
 implementation – distribution in mass practice;
 disintegration – loss of novelty as the main sign of innovation, transition into the
category of traditions [6, p. 27-35].
N. Rozov points out that the pedagogical staff that enters the innovative process,
as a rule, passes the following stages: cautiousness – stabilization – cooperation – maturity.
The stage of «innovative cautiousness» is characterized by a cautious attitude to the
new, uncertainty in the appropriateness and success of its implementation into practice.
Members of the staff are constrained in evaluating innovation and do not possess
the necessary competence for the innovative activity.
Stage «innovative start» is associated with the first success in the development of new.
It is characterized by the desire to declare its achievements faster, shallow analysis, superficial
evaluations, the advantage of formal novelty, excessive enthusiasm of external manifestations
of innovative activity. The quality of innovative projects in their duplication, multiple
reproduction at this stage is reduced.
At the stage of «innovative stabilization», the new is deeply conceived, interiorized, and
the repeated reproduction does not lead to reducing, but to quality improvement.
The stage of «innovative cooperation» of pedagogical staff is the stage at which
the institution of higher education develops a special innovative environment, that includes
a unified informative-pedagogical space, a favorable social-psychological climate, a system
of managerial support and stimulation of teachers’ innovative activities. At this stage,
the pedagogical staff of the education institution is included in to purposeful search
and development of the new, the innovative process covers parents and members of the
public.
At the stage of «innovative maturity» of the staff in the higher education institution
an innovative environment is created. The innovative process, that is proceeded continuously,
ensures continuous development of the education institution and improvement of the
educational and upbringing process that is carried out in it. The pedagogical staff, which has
reached innovative maturity, has a high adaptability, ability to group self-organization and
self-regulation [10, p. 111-113].
It is noted that experience of innovative practice in national general education shows
that innovations carried out in higher education can be introduced on the recommendation by
the administration, on the initiative of the pedagogical staff or on the initiative of students,
parents and social environment.
Defining educational initiatives as sources of innovations, M. Potashnik, A. Lorensov,
O. Khomeriki distinguish the following types of innovations (according to the source
of educational initiatives):
 innovations that are introduced or recommended by administration. The main
sources of innovations are: regulatory documents of the regional level; achievements
of pedagogical science and other human sciences; advanced pedagogical experience,
generalized on a scientific basis;
 innovations that are introduced from «inside» educational initiatives and are being
emerged from the management system of the «teaching staff». The sources of innovations
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may be innovative ideas of administration of a higher education institution, the individual
experience of a teacher or the experience of a group of teachers;
 innovations that are being offered «from below» on the basis of initiatives from
students, their parents, members of community [9, p. 89].
On this basis, management of the innovative process can be considered as management
of the following interdependent and intertwined processes:
 implementation of prescriptions and recommendations of higher education
management bodies;
 introduction of new achievements of pedagogical science and related sciences into
pedagogical practice;
 mastering advanced pedagogical experience;
 study and generalization of pedagogical experience within an education institution;
 investigation of students’ educational needs, parents’ preferences and social
environment;
 promotion of innovative ideas, development, expertise and implementation
of innovations within the education institution;
 enhancing of the innovative potential of an education institution as an ability
of participants of the educational process to carry out innovative activities [9, p. 92].
Implementation of pedagogical research results includes their introduction to teacherspractitioners, substantiation of expediency of their implementation, formation of the need for
application of scientific results in their work [7, p. 171].
Similarly, the stages of application of any innovation from the outside are distinguished:
familiarization with the new, justification of the expediency of the innovation, formation
of the need to use the innovation in their work. However, these steps represent only the first
stage of an innovation-oriented process. The next stage, in accordance with the logic
of managerial work, is organization of innovative activities. The final stage is summarizing
of the results of activities.
Introducing innovations within the system is a more complicated process,
as development of the new is also part of the innovative process, the new is created by the
same system and is not brought to it in its finished form. In this context, development and
implementation of the new within the educational system can be represented by the following
stages: promotion of an innovative idea – designing an innovation – examination and
adjustment of a project – making a managerial decision to experimentally test an innovative
idea – local implementation of the project (an experiment that covers a relatively small period
of time) and (or) is limited in scope of innovation) – examination of the results of the
experiment – adjustment of an innovation – introduction of new experience in scientific and
methodological support of innovative activity [1, p. 258].
Thus, a distinctive feature of introducing new from inside the system means learning
new in the experience of the system itself.
The concept of diagnostic study of pedagogical experience was developed by scientific
team under the guidance of Y. Turbovskyi. The basic idea of the concept is that there are both
positive and negative sides in each teacher’s experience. Each teacher can find elements
of a progressive, advanced experience, but there are some gaps in the work. The team
of Y. Turbovskyi proposed a method of studying pedagogical experience on the basis
of diagnostic procedures. It was supposed that on the basis of revealed positive and negative
sides of each teacher it will be possible to control the individual process of increasing
professional competence of each teacher: to strengthen its positive sides and to rely on them
in overcoming deficiencies [5, p. 208].
Using the concept of Y. Turbovskyi management of the innovative process involves:
 systematic study of professional and pedagogical interests, needs, values of teachers,
that are composed on the basis of overcoming real difficulties in work;
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 search in advanced pedagogical experience of ideas, concepts, technologies that
satisfy professional interests and needs of teachers;
 choice of types of mastering of advanced pedagogical experience in accordance with
characteristics of the personality of each teacher [3, p. 213].
 Diagnostic study of pedagogical innovations has three main stages:
 questionnaire of teachers, initial processing of questionnaires, clarification
of the results of questioning in individual interviews, analysis of diagnostic data;
 planning and implementation of work plans to improve the level of professional and
pedagogical competence based on the results of diagnostics.
Planning involves two levels of plans:
 collective plan, which reflects the main directions of work of the pedagogical team
and terms of its implementation, and individual;
 personal plan of each teacher to improve their professional and pedagogical
competence;
 re-diagnosis, comparison of its results with the results of the first diagnosis, detection
of changes, analysis and evaluation of work in the past period, determination of further tasks
of work on improving professional and pedagogical competence [3, p. 112].
According to L. Danylenko, in order to effectively manage the innovative process,
it is necessary to identify conditions for implementation of innovative activity in an education
institution, i.e.: an algorithm for managing innovative-pedagogical activity, realization
of which includes five main stages: preparation of innovation, introduction of a new,
organization of teachers’ activities for assimilation application of new, preliminary results
of innovation activities, dissemination and improvement of new experience. The name of each
stage reflects its purpose and place in the system of management actions [2, p. 98].
The stage of preparation of the innovation is intended to solve the problem of choosing
new pedagogical technologies that contribute to the optimal solution of the actual problem
with the use of real opportunities in a higher education institution. The content of the stage
comprises:
 studying the experience, problems and resources of a higher education institution;
 highlighting current problems and opportunities that are available in the education
institution (to increase their professional and pedagogical competence, positive changes in the
workload, mode of work, etc.);
 study of new pedagogical technologies, their correlation with identified problems
and resources;
 choice of a problem, which is necessary and possible to decide with the help of new
pedagogical technologies;
 choice of specific technologies for realization in a higher education institution.
The amount of technologies should be small, but sufficient to overcome a problem,
and development of technologies would be hardly possible for a given contingent of staff
and have well-developed methodological support.
The main task of a stage of introduction of the new is to provide teachers’ positive
perception and understanding of the new, to create motivation for the active use of new
technology in their work. This stage consists of three main stages, each of them solves specific
private tasks:
 stage of creating a situation of awareness of the problem importance, for example,
such a situation when imperfection of the old, repeatedly tried and tested ways becomes
apparent; at this stage, to get further successful changes, it is necessary to achieve at least
a temporary reduction of the inertia of the education system, in order it can perceive the new;
 stage of demonstration of new technologies advantages – initial acquaintance
of teachers with new technologies: their essence and guaranteed results, and also with
possible additional effects; the task of this stage is to see the new as a promising way
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of highlighting the efficiency of the pedagogical process, overcoming the disadvantages
of the previous stage;
 stage of acquaintance with details that are necessary for realization of new
technologies – stages, forms, methods, techniques, specific features of planning and
realization, methods of mastering technologies by a teacher; the task of this stage is to form
knowledge which is needed for educators to start using of a new technology.
At the stage of organizing teachers’ activities to learn and apply the new, innovative
activity can be built according to different schemes, but there must be realized the formula:
«application – control – correction». Administrative control at this stage is combined with selfcontrol and mutual control.
The main tasks of the stage:
a) to create conditions for using of the new in pedagogical activity;
b) to achieve positive results in application of new technologies at least by some teachers
who participate in this innovation.
At the stage of preliminary results of innovative activity, two main criteria are used
to evaluate the results: formal (conformity of the introduced experience to the basic
organizational and pedagogical characteristics of the technology) and resulted (effectiveness
in solving the problem that caused the application of this technology). Stage tasks:
a) to identify successes and complications in the field of this innovation;
b) to organize the exchange with experience;
c) to identify those, who adopted new technologies and to form an expert advisory
group.
At the stage of dissemination and improvement of the new experience, control and
correction function is performed by the expert advisory group. Tasks of the stage: to achieve
widespread and qualitative using of new technologies in the practice of the education
institution [8, p. 106-107].
While the process of studying, generalizing and disseminating of positive experiences
within an education institution, there appears the need to create special groups that study and
summarize the pedagogical experience and organize implementation of its leading elements.
This is done because of the fact that the author of a pedagogical innovation, of the innovative
idea or project is not always able to determine the value and prospects of its further
development and implementation; what is new in an author’s presentation can be torn apart
by his colleagues: it may be subjected to groundless or too harsh criticism, ignored and
sabotaged [12, p. 288].
Groups that seek and disseminate the experience within the education institution
should include the most competent and reputable teachers and administration
representatives. The main content of the activities of these groups can be to identification and
description of new achievements, their expertise, adjusting of innovative activities, promotion
of positive experience, organization of its implementation, supporting of author’s educational
initiatives, etc. The composition of the group may be constant or varied depending
on the specifics of the experience being researched. The activities of such groups (innovative,
problematic, expert, etc.) is logically fit into the system of organization of methodological
work, which ensures organizational integrity of the innovative process carried out in the
institution of education [12, p. 290].
Innovations based on educational initiatives which are given by students, their parents
and social environment of higher education institutions usually require professional and
pedagogical support, including:
 involvement of students, parents and community members in management
of the education institution, their activation as management subjects;
 organization of information exchange between educators and other subjects
of management, which presupposes feedback in the relations «teachers – students»,
«educational establishment – family», «educational establishment – society»;
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 examination of educational initiatives and selection of innovative ideas based
on criteria of popularity, pedagogical expediency [11, p. 24].
Summarizing results of conducted analysis of innovations sources in higher education
institutions, it can be stated that nature of the sources of innovations to a great extent
determines logic of the innovative process and management tactics in each given case.
It is stressed that necessary flexibility in managing innovations is also achieved by expanding
the management system and combining management with self-government.
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Михайличенко І. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
У ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті описані організаційно-управлінські умови впровадження інновацій у заклади
вищої освіти. Викладено сутність поняття «інновація». Процес упровадження інновацій
у практику закладу вищої освіти можна представити як процес інтеграції підсистеми
«інновація» в метасистему «заклад вищої освіти» та взаємної адаптації обох освітніх систем.
Визначено, що нововведення, що здійснюються в закладах вищої освіти, можуть
упроваджуватися за рекомендацією «згори» (вивчення нового в досвіді самої системи),
з ініціативи педагогічного колективу чи з ініціативи студентів, батьків та соціального
середовища (вимагають професійно-педагогічного сприяння). Виокремлено види інновацій
за джерелом освітніх ініціатив. Представлено алгоритм управління інноваційно-педагогічною
діяльністю, реалізація якого включає п’ять основних стадій: підготовку інновації, уведення
нового, організацію діяльності педагогів по засвоєнню й застосуванню нового, попередні підсумки
інноваційної діяльності, поширення й удосконалення нового досвіду. Назва кожної стадії
відбиває її мету і місце в системі управлінських дій. Доведено, що управління інноваційним
процесом передбачає систематичне вивчення професійних та педагогічних інтересів, потреб,
цінностей педагогів, які складаються на основі подолання реальних труднощів у роботі; пошук
передового педагогічного досвіду ідей, концепцій, технологій, що задовольняють професійні
інтереси та потреби вчителів; вибір видів оволодіння передовим педагогічним досвідом
відповідно до особливостей особистості кожного вчителя. Зазначено, що характер джерела
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інновацій багато в чому визначає логіку інноваційного процесу, тактику управління ним
у кожному конкретному випадку. Необхідна гнучкість в управлінні інноваціями досягається
також шляхом розширення системи управління, поєднання управління з самоврядуванням.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційно-педагогічна діяльність,
інноваційний процес, заклади вищої освіти, упровадження інновацій, управління інноваціями,
організаційно-управлінські умови.
Дата надходження статті: «18» вересня 2019 р.

УДК 371.134:339.138
Онуфрів А. Р.*
ВІДБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ СПІЛКУВАННІ
МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ
Статтю присвячено проблемі відбору матеріалу для формування англомовної
компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів.
Відбір матеріалу проводився з урахуванням функцій і обов'язків маркетологів,
комунікативних ситуацій їхнього професійно орієнтованого спілкування, лінгвопрагматичних
особливостей усного дискурсу. Установлено, що монолог-презентація та діалог з аудиторією
до й після презентації є домінувальними формами професійно орієнтованого усного
спілкування маркетологів. Одиницею відбору навчального матеріалу з реципіювальною метою
є автентичні тексти у формі монологів-презентацій різних видів і типів, а також діалоги
з аудиторією, предметом яких є обговорення товарів і послуг, презентація проєктів і бізнеспланів. Доведено, що в процесі відбору текстів-монологів у формі презентацій та текстівдіалогів доцільно опиратися на такі критерії: автентичність; професійна спрямованість;
зразковість як здатність тексту виконувати еталонно-допоміжну функцію при
продукуванні студентами власних висловлювань; кореляція типів текстів з видами
та типами презентацій, які застосовуються у сфері маркетингу; відображення
домінувальних комунікативних стратегій у діалогах-зразках; тематичність; актуальність
інформації; відповідність рівню сформованості англомовної професійно-комунікативної
компетентності. У процесі вибору лексичних одиниць доцільно дотримуватися таких
критеріїв: сполучуваність, семантична цінність, стилістична відповідність, відповідність
обсягу можливостям засвоєння за період навчання, частотність уживання лексичних одиниць.
У процесі відбору граматичних структур доцільно дотримуватися таких критеріїв:
функціональна значущість граматичних конструкцій; частотність уживання граматичних
конструкцій; сполучуваність, що передбачає пояснення граматичних явищ через семантику
відповідного словосполучення; зразковість як здатність граматичної конструкції виконувати
еталонно-допоміжну функцію для продукування аналогічних висловлювань; відповідність
обсягу можливостям засвоєння за період навчання; поетапність та послідовність засвоєння
студентами відповідних граматичних конструкцій.
Ключові слова: навчальний матеріал, одиниця відбору, критерії відбору, текст-монолог,
текст-діалог, лексичні одиниці, граматичні структури, майбутні маркетологи.
Відбір матеріалу є вагомою передумовою розроблення методики формування
англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх
маркетологів, оскільки безпосередньо корелює з визначенням етапів і підетапів цього
процесу, а відібраний навчальний матеріал слугує основою для створення відповідної
підсистеми вправ і завдань.
Мета статті – обґрунтувати критерії відбору навчального матеріалу для
*
© Онуфрів А. Р.

129



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному
спілкуванні майбутніх маркетологів
Особливості відбору навчального матеріалу стали предметом наукових розвідок
Н. Бориско [2; 3], В. Борщовецької [4], О. Дацків [8], Я. Дьячкової [11], А. Ковальової [18],
Ю. Семенчука [19], О. Пономарьової [18], В. Терещук [20]та ін.
Процес відбору навчального матеріалу для формування англомовної
компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх
маркетологів відбувається з урахуванням результатів аналізу обов’язків і функцій
маркетологів, комунікативних ситуацій усного професійного спілкування маркетологів
(опитування споживачів щодо певних якостей товарів і послуг; проведення рекламних
акцій і кампаній споживачам товарів та послуг (зокрема презентацій товарів і послуг);
консультування з колегами щодо процедур проведення аналітичних операцій,
організаційних аспектів рекламних кампаній; надання розроблених планів, результатів
проведеного аналізу, звітів про результати діяльності, пропозицій щодо вдосконалення
товарів і послуг, покращення діяльності компаній (зокрема, у формі презентацій
з урахуванням лінгвопрагматичних характеристик усного дискурсу маркетологів, який
можливо відтворити в академічному середовищі)).
Дослідженням установлено, що домінувальними формами усного професійного
спілкування маркетологів є монолог-презентація товарів і послуг та діалог з аудиторією
до й після презентації [17], відтак сконцентруємо увагу на аналізі текстів-презентацій,
мінідіалогів та діалогів з аудиторією.
Основними складовими усного спілкування професійно орієнтованого
спілкування маркетологів є комунікація, інтеракція та перцепція [там само].
Комунікація реалізується через обмін інформацією між комунікантами, у контексті
нашого дослідження – через надання інформації у формі монологу-презентації.
Інтеракція передбачає обмін інформацією у формі діалогу маркетолога з клієнтами
до й після презентації. Перцепція є процесом взаємодії маркетолога з клієнтами
за допомогою усного спілкування, результатом якого є сприйняття і взаєморозуміння
між комунікантами.
Формування навичок і умінь перцепції розпочинається із читання
й прослуховування, а також аналізу оригінальних текстів – презентацій різних видів
і типів. На подальших етапах формування в майбутніх маркетологів англомовної
компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні розвиваються навички
та уміння перцепції в процесі читання й прослуховування діалогів з аудиторією, які
супроводжують монологи-презентації. Формування навичок і умінь комунікації
розвиваються в процесі продукування студентами монологів-презентацій. Навички
й уміння інтеракції розвиваються в процесі інтерактивного обміну інформацією між
студентами в парах і малих групах.
Таким чином, одиницею відбору матеріалу з реципіювальною метою в процесі
формування в майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно
орієнтованому усному спілкуванні є автентичні тексти у формі монологів-презентацій
різних видів і типів, а також діалоги з аудиторією, предметом яких є обговорення
товарів і послуг, презентація проєктів, бізнес-планів. Згадані тексти виконуватимуть
еталонно-допоміжну функцію, тобто слугуватимуть зразками для конструювання
майбутніми маркетологами власних висловлювань монологічного характеру та реплік
для участі в діалогічному мовленні, відтворюючи адекватну комунікативну поведінку
маркетологів-носіїв англійської мови. Обсяг текстів (навчального матеріалу),
що планується для використання впродовж навчального заняття, визначається
відповідно до рівня сформованості в майбутніх маркетологів англомовної
компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні.
На основі здійсненого аналізу [17] доведено, що доцільно акцентувати на таких
видах монологу: зовнішньому, міжособистісному й публічному, дружньому
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та офіційному, розповідному та описовому, безпосередньому, жанровому (монологпрезентація) й тематичному. До домінувальних видів діалогів, на яких необхідно
акцентувати в процесі формування в майбутніх маркетологів англомовної
компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх
маркетологів відносимо бесіду, розмову та діалог монологічного характеру. До основних
типів діалогів, на яких необхідно акцентувати в процесі формування в майбутніх
маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному
спілкуванні майбутніх маркетологів належать такі: ероматичний, еристичний,
риторичний та карнавальний.
На основі аналізу досліджень [2; 3; 8; 11] можемо зробити висновок про те, що
критеріями відбору текстів-монологів у формі презентацій та текстів-діалогів з метою
формування в майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно
орієнтованому усному спілкуванні є автентичність; професійна спрямованість;
зразковість як здатність тексту виконувати еталонно-допоміжну функцію при
продукуванні студентами власних висловлювань; кореляція типів текстів з видами
та типами презентацій, які застосовуються у сфері маркетингу; відображення
домінувальних комунікативних стратегій у діалогах-зразках; тематичність; актуальність
інформації; відповідність рівню сформованості англомовної професійно-комунікативної
компетентності.
Критерій автентичності передбачає відбір автентичних неадаптованих текстів, які
не були призначені для навчальних цілей і були складені для професійного
користування фахівцями маркетингу – носіями англійської мови. Автентичність
навчального матеріалу забезпечується через відбір діалогічних і монологічних текстів,
що дають мовну та мовленнєву опору, зразок для наслідування, основу для створення
власних висловлювань за зразком [11, c. 85]. Ілюстрація функціонування мови у формі,
що прийнята її носіями, у природному соціальному контексті [16, с. 13] полегшує
перехід до розуміння текстів з більш підвищеною складністю. Поповнення тезаурусу
студентів новою інформацією з автентичних текстів забезпечує також розвиток у них
предметної компетентності [26, с. 121].
Критерій професійної спрямованості означає відбір навчального матеріалу, зміст
якого створює передумови для успішної професіоналізації студентів-маркетологів.
Низка дослідників підкреслюють важливість професійної спрямованості в процесі
формування іншомовної компетентності в говорінні фахівців різних галузей [13].
Використання текстів професійного характеру сприяє оволодінню майбутніми
маркетологами знаннями з фахових дисциплін за допомогою англійської мови.
Навчальний матеріал виступає опорою для стимулювання мовленнєвої взаємодії
студентів на професійну тематику.
Критерій зразковості як здатності тексту виконувати еталонно-допоміжну
функцію при продукуванні студентами власних висловлювань охоплює усвідомлення
студентами алгоритму побудови тексту та здатність студентів самостійно продукувати
текст аналогічної організації [17, c. 71-84].
Критерій кореляції типів текстів з презентаціями передбачає відповідність
параметрів текстів основним видам та типам презентацій, які використовують
маркетологи в процесі професійної діяльності. Більшість учених погоджуються
з поділом мовленнєвих повідомлень на констатувальні та аргументативні залежно
від логіко-смислових зв’язків. До констатувальних типів відносять опис і розповідь,
до аргументативних – роздум у всій різноманітності його реалізації (доказ, пояснення,
висновок) [7, c. 38]. У сфері маркетингу інформаційні презентації можуть містити опис
і пояснення: спонукальні презентації – доказ, пояснення; презентації, спрямовані
на переконання – пояснення, висновок.
Критерій відображення домінувальних комунікативних стратегій у діалогахзразках передбачає наявність реплік і реакцій, які реалізують комунікативні стратегії
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усномовленнєвого дискурсу сфери маркетингу, а саме: інформативну, комунікативну,
аргументативну, спонукальну, конфронтації та компромісу.
Критерій тематичності означає дидактично доцільний відбір типових навчальних
матеріалів, що забезпечує виконання чинної програми. Отже, відбір матеріалу
відбувається з урахуванням переліку тем, які визначені програмою навчальної
дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
Критерій актуальності забезпечує новизну та інформативність текстів, включення
в певну систему інформативних зв’язків, які актуалізують прагматичну властивість
інформації та сприяють досягненню майбутніми маркетологами комунікативної мети.
Надзвичайно ефективними є тексти-зразки монологів-презентацій у формі
відеофонограми [2], оскільки в такому разі активізується акустичний канал сприйняття
інформації, а також відбувається т. зв. «зрощення» лексичних одиниць та мовленнєвих
моделей з візуальними образами. Проте перед переглядом відеофонограми необхідно
належним чином пояснити мовний і мовленнєвий матеріал, на якому акцентує
відеофонограма.
Володіння
майбутніми
маркетологами
англомовною
компетентністю
в професійно орієнтованому усному спілкуванні (як в монологічному, так
і в діалогічному усному мовленні) передбачає володіння згаданими фахівцями
відповідним мовним матеріалом: насамперед, лексичними одиницями: словами
і сталими словосполученнями (у т.ч. термінологічними), граматичними конструкціями,
властивими усному професійному спілкуванню маркетологів, а також мовленнєвими
моделями (мовленнєвими фрагментами, об’єднаними в репліки). Отже, одиницями
відбору з продукувальною метою в процесі формування в майбутніх маркетологів
англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні вважаємо
лексичні одиниці (термінологічні одиниці включно), граматичні конструкції, а також
мовленнєві фрагменти, об’єднані в репліки.
Аналіз праць, присвячених відбору лексичного матеріалу [14; 5; 21], довів такі тези:
 відбір лексичних одиниць базується на відповідних критеріях;
 здійснюючи укладання лексичного мінімуму, необхідно визначити кількість
лексичних одиниць та їхню віднесеність до активного чи пасивного мінімуму.
Науковці розрізняють активний і пасивний лексичний мінімум [10]. Активним
лексичним мінімумом уважатимемо лексичний матеріал, яким вільно володіють
студенти з метою висловлювання власних думок в усній формі, а також розуміння думок
співрозмовників у процесі аудіювання чи розуміння і сприйняття писемного
висловлювання в процесі читання.
Пасивний лексичний мінімум трактуємо як лексичний запас, який студенти
повинні розпізнавати й розуміти при сприйнятті висловлених в усній формі думок
співрозмовників (у процесі аудіювання) та при сприйнятті оформлених у письмовій
формі повідомлень у процесі читання.
Сучасна методика навчання іноземних мов рекомендує таку послідовність
засвоєння форми лексичної одиниці [21; 22]:
 подача візуального та слухового образу;
 перехід до артикуляції;
 читання лексичної одиниці;
 написання лексичної одиниці.
Така послідовність випливає з домінувальної ролі усномовленнєвої діяльності.
На подальших етапах формування англомовної компетентності в професійно
орієнтованому усному спілкуванні значна увага приділяється формуванню в майбутніх
маркетологів лексичного запасу засобами читання автентичних текстів, які прийнято
за одиницю відбору матеріалу з метою реципіювання. Ця категорія лексичних одиниць
сприймається через зоровий образ. Має місце такий механізм сприйняття лексичної
одиниці [21]: сприйняття словоформи в друкованій формі, вимовляння лексичної
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одиниці, засвоєння слухового і рукомоторного образів.
Така послідовність дозволяє поступово зорієнтувати студентів на самостійну
роботу, зокрема – читання автентичних текстів-зразків й укладання на їхній основі
власних текстів презентацій. Таким чином, відбувається поповнення словникового
запасу студентів [15].
Науковці-методисти [14; 21] наголошують на важливості оволодіння студентами
лексикою в контексті. Контекст полегшує семантизацію лексичних одиниць та дозволяє
визначити значення багатьох лексичних одиниць, незалежно від їхньої форми і складу,
за здогадкою. Виділяють три групи підказок лексичної здогадки: внутрішньомовні,
міжмовні та позамовні [21]:
 внутрішньомовна підказка витікає з відношення слова до певної граматичної
категорії, визначення його функції в реченні на основі аналізу словотворчих елементів;
 міжмовна підказка міститься в словах, які утворені в результаті запозичення
з інших мов, зокрема – в інтернаціоналізмах. Інколи міжмовна підказка має місце при
збігові лише окремих семантичних частин лексичних одиниць;
 позамовна підказка витікає із знань фактів дійсності, які відображені в тексті.
Необхідно звернути увагу на те, що лексична здогадка носить суб’єктивний
характер і виявляється по-різному в різних студентів.
На основі аналізу праць науковців [14; 5; 21], а також здійсненого вище аналізу
визначаємо такі критерії відбору лексичних одиниць з метою формування в майбутніх
маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному
спілкуванні:
 сполучуваність;
 семантична цінність;
 стилістична відповідність;
 відповідність обсягу можливостям засвоєння за період навчання;
 частотність уживання лексичних одиниць.
Критерій сполучуваності у відборі лексичних одиниць означає знання
закономірностей семантичного узгодження лексичних одиниць, термінів сфери
маркетингу. Лексична синтагматика є специфічною для кожної мови. Якщо в умовах
володіння рідною мовою людина сама усвідомлює понятійний зміст слів, то у вивчені
іноземної мови необхідно використовувати прийом інтерпретації понять.
Це дозволяє правильно комбінувати слова через усвідомлення смислових зв’язків між
ними [17, c. 71-84]. Відбір термінів-словосполучень, складених багатокомпонентних
термінів з сполучуваністю, яка визначається закономірностями синтагматики
англійської мови професійного спрямування, зменшує показник помилковості
виконання усномовленнєвих вправ і завдань. Виникає загроза уведення в іншомовне
мовлення прямих кальок або утворення сполучень, які не завжди збігаються
із сполучуваністю еквівалента в рідній мові [6, c. 208].
На основі критерію семантичної цінності були відібрані лексичні одиниці, що
характеризуються полісемантичною, багатозначною семантичною структурою,
утворюють синонімічні, антонімічні родо-видові групи. Оволодіння новими значеннями
знайомих слів, усвідомлення переносного значення слів, розширення словникового
запасу за рахунок похідних слів, синонімів та антонімів систематизують організацію
внутрішнього лексикону та виступають ефективними шляхами поповнення
словникового запасу студентів [25].
До складу лексичного мінімуму мають входити ще й ті англомовні лексичні
одиниці, інформаційне наповнення яких описує сучасний стан та траєкторію розвитку
тієї чи іншої галузі, забезпечуючи в такий спосіб своєчасність здобуття студентами
професійно-важливої
інформації
та
актуальність
володіння
ними
цією
інформацією [20, c. 110; 4].
Критерій стилістичної відповідності означає маркованість реєстру вживання слова,
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яка визначає доцільність вживання конкретної лексичної одиниці в певному типі
висловлювання:
формальному
чи
неформальному.
Комунікативні
стратегії
усномовленєвого дискурсу майбутніх маркетологів, а саме: аргументативна стратегія,
спонукальна стратегія, стратегії конфронтації, компромісу вимагають від комунікантів
уміння активно вживати у своєму професійно орієнтованому спілкуванні стилістично
марковані лексичні, у тому числі – термінологічні одиниці з метою досягнення
відповідних комунікативних намірів [17, c. 71-84].
На основі критерію відповідності обсягу лексичного матеріалу можливостям
засвоєння за період навчання складається англомовний лексичний мінімум
з маркетингу. Він орієнтований на певний етап (або рівень) навчання й включає
лексичні одиниці, які повинні бути засвоєні за відведений проміжок часу.
Тривалість курсу навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним
спрямуванням», кількість навчальних годин, пропорційне співвідношення кількості
викладачів і студентів, вищий середнього рівень іншомовної підготовки майбутніх
маркетологів є чинниками, що впливають на визначення оптимального обсягу
термінологічного мінімуму субмови «Маркетинг», який має складати 2000–
2500 лексичних одиниць. На думку М. Дем’яненко, К. Лазаренко та С. Мельник,
загальний обсяг лексики, яким повинен володіти випускник немовного вишу, складає
2500–3000 слів [9, c. 220], тоді як Ю. Жлуктенко оптимальним уважає обсяг
у 2500 лексичних одиниць, з яких 1200 лексичних одиниць мають бути активно
засвоєними [12, c. 101].
Критерій частотності полягає у включенні до лексичного мінімуму тих лексичних
одиниць, які найбільш часто зустрічаються у відібраних навчальних матеріалах, при
цьому коефіцієнт повторюваності лексичних одиниць має становити не менше
п’яти [18, c. 126-134; 19, c. 77].
Уживання лексичної одиниці пов’язане з її граматичним оформленням, завдяки
якому утворюються різні словоформи [21].
З метою визначення основних критеріїв відбору граматичних конструкцій
проаналізовано ряд наукових досліджень [1; 24; 23; 27]. Автори згаданих наукових праць
сходяться в думці про те, що критеріями відбору граматичних конструкцій є:
 функціональна значущість граматичних конструкцій;
 частотність уживання граматичних конструкцій;
 сполучуваність, що передбачає пояснення граматичних явищ через семантику
відповідного словосполучення;
 зразковість як здатність граматичної конструкції виконувати еталоннодопоміжну функцію для продукування аналогічних висловлювань;
 відповідність обсягу можливостям засвоєння за період навчання;
 поетапність та послідовність засвоєння студентами відповідних граматичних
конструкцій.
Критерій функціональної значущості граматичних конструкцій ґрунтується
на виборі граматичних конструкцій, які складають ядро семантичної структури речення
– суб’єкт-предикат-актант (часо-видові граматичні категорії дієслів) [17, c. 71-84],
виступають модальним оператором аргументативної, спонукальної стратегій, стратегії
конфронтації та компромісу (пасивний стан, модальні дієслова, речення
із предикативними комплексами, дієприкметникові комплекси, питальні, емфатичні
конструкції, складнопідрядні речення).
Критерій частотності вживання граматичних конструкцій полягає у виокремленні
граматичних конструкцій, які характеризуються високим коефіцієнтом повторюваності
в текстах-зразках.
Критерій зразковості граматичних структур ґрунтується на репрезентативній
сутності лінгвістичної структури «форма-значення/функція», що слугує матрицею для
продукування правильно побудованих лінгвістичних одиниць [17, c. 71-84]. Еталонно
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допоміжна функція граматичної конструкції актуалізує елементи структурованого
реєстру, які об’єднані відносинами спадковості, полісемії та синонімії.
На основі критерію відповідності обсягу граматичного матеріалу можливостям
засвоєння за період навчання складається англомовний граматичний мінімум, який
забезпечує успішну реалізацію усномовленнєвої професійно орієнтованої комунікації
майбутніх маркетологів.
Критерій поетапності та послідовності засвоєння граматичних конструкцій
передбачає відбір для вивчення не всіх граматичних явищ іноземної мови, а оволодіння,
перш за все, активним граматичним мінімумом. Оволодіння граматичними
конструкціями активного граматичного мінімуму забезпечує вираження власних думок
іноземною мовою. До пасивного граматичного мінімуму входять такі граматичні
структури, які потрібні для сприймання й розуміння іншомовного мовлення в усній
і письмовій формах [14, c. 243].
Відбір навчального граматичного матеріалу, який ураховує поетапність
та послідовність засвоєння граматичних конструкцій, зумовлений певними труднощами
оволодіння іншомовним граматичним матеріалом. Багато студентів не спроможні
усвідомити граматичні закономірності англійської мови, навчання ускладнюється
граматичними термінами і правилами, а також великою кількістю винятків.
Поетапність навчання граматичного матеріалу передбачає подальше мовленнєве
тренування граматичних структур в однотипних мовленнєвих ситуаціях, вправляння
граматичних структур на рівні понадфразової єдності тощо.
Як бачимо, критерії частотності вживання, сполучуваності та відповідності обсягу
можливостям засвоєння за період навчання є спільними як для визначення лексичного,
так і для визначення граматичного мінімумів.
На основі здійсненого аналізу можемо зробити такі висновки. Компоненти
структури англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні
майбутніх маркетологів формуються в процесі вивчення дисциплін гуманітарного
циклу, зокрема – «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним
спрямуванням (англійська)», а також дисциплін фундаментального і фахово
орієнтованого циклів навчального плану підготовки бакалаврів і магістрів.
Одиницею відбору матеріалу з реципіювальною метою в процесі формування
в майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому
усному спілкуванні є автентичні тексти у формі монологів-презентацій різних видів та
типів, а також діалоги з аудиторією. Критеріями відбору текстів-монологів у формі
презентацій та текстів-діалогів є автентичність; професійна спрямованість; зразковість
як здатність тексту виконувати еталонно-допоміжну функцію при продукуванні
студентами власних висловлювань; кореляція типів текстів з видами та типами
презентацій, які застосовуються у сфері маркетингу; відображення домінувальних
комунікативних стратегій у діалогах-зразках; тематичність; актуальність інформації;
відповідність
рівню
сформованості
англомовної
професійно-комунікативної
компетентності. Довели свою ефективність тексти-зразки монологів-презентацій
у формі відеофонограми. Одиницями відбору з продукувальною метою в процесі
формування в майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно
орієнтованому усному спілкуванні вважаємо лексичні (термінологічні одиниці включно)
та граматичні конструкції.
Обґрунтування етапів навчання й розроблення відповідної системи вправ і завдань
стане предметом наших подальших наукових розвідок.
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Onufriv A. R.
SELECTION OF THE MATERIAL FOR BUILDING ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE
IN PROFESSIONALLY ORIENTED COMMUNICATION OF PROSPECTIVE MARKETERS

The article deals with the selection of the material for building English language competence
in professionally oriented communication of prospective marketers. The selection of the material was
performed with due account of functions and duties of marketers, communicative situations of their
professionally oriented communication, linguopragmatic features of oral discourse. It has been
established that monologue-presentation and dialogues with audience before and after presentation are
dominant forms of marketers’ professionally oriented communication. The selection unit of learning
material with a receptive aim are authentic texts in the form of monologues-presentations of different
kinds and types as well as dialogues with the audience, the subject of which is the discussion of goods
and services, presentation of projects and business plans. It has been proved that while selecting textmonologues in the form of presentations and dialogues it is advisable to rely on the following criteria:
authenticity; professional orientation; exemplarity as the ability of the text to perform an auxiliary
function while producing own utterances by students; correlation of types of texts with kinds and types
of presentations that are used in the field of marketing; reflection of dominant communicative strategies
in sample-dialogues; subject matter; topicality of information; compliance with the level of development
of English professionally communicative competence.In the process of selection of lexical units,
it is expedient to follow next criteria: connectivity; semantic value; stylistic matching; correspondence
of volume of lexical units to acquisition abilities during the period of study; usage frequency of lexical
units. In the process of selection of grammatical structures it is expedient to follow next criteria:
functional significance of grammatical constructions, usage frequency of grammatical constructions,
connectivity that involves explanation of grammatical phenomena through the semantics of the
corresponding collocation; exemplarity as the ability of a grammatical construction to perform
a reference-auxiliary function for producing similar utterances; correspondence of material volume
to acquisition abilities during the period of study, step-by-step and sequential mastering of appropriate
grammatical constructions by the students.
Key words: studying material, unit of selection, criteria of selection, text-monologue, textdialogue, lexical unit, grammar structure, prospective marketers.
Дата надходження статті: «25» вересня 2019 р.
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результат. Оцінка, будучи кількісним показником якості результатів навчання,
опосередковано характеризує розвиток майбутніх фахівців, здібності, ставлення до професії,
що можуть бути виражені у формі якісної словесної характеристики. Вагомими засадами
оцінювання виділяють справедливість, відповідність оцінювання його меті, змісту,
можливостям студентів, відповідність між отриманою інформацією й наслідками
результатів оцінювання.
Автором розглянуто різновиди оцінювання означеної компетентности; розкрито дієві
засоби оцінювання іншомовної комунікативної компетентности майбутніх учителів
початкової школи. Навчальні цінності викладача й мета вивчення мови, безумовно, впливають
на оцінювання досягнень студентів. Учені K. Колі, Дж. Макмілан вирізняють з-поміж них цілі
виконання (performance) й цілі майстерности (mastery). Викладач, для якого головною метою
є зразкове виконання завдань, оцінює, передусім, індивідуальні здібності й винагороджує
за бездоганне їх виконання. Якщо ж мета викладача – майстерність, то він акцентує увагу
на оцінюванні розвитку студентів, опануванні ними нових умінь, їхньому удосконаленні.
Оцінювання, у процесі якого накопичується інформація про знання студентів з метою
пристосування навчання для покращення, визначається як формувальне (formative). Це процес,
під час якого викладач планомірно відстежує поступ студентів у вивченні мови, допомагає
їм подолати труднощі й усунути недоліки, які впливають на мотивацію в задіяності
студентів у процесі навчання. Формувальне оцінювання демонструє студентам їхню
спроможність опанувати мову за певних умов й активних дій. Формувальне оцінювання
визнається нині ефективним знаряддям впливу на мотивацію студентів в опануванні
іноземної мови, а тому є перспективним напрямом дослідження. У своєму дослідженні
ми беремо його за основу в процесі формування іншомовної комунікативної компетентности
майбутніх учителів початкової школи.
У дослідженні описано критерії й показники сформованості зазначеної якості.
До критеріїв оцінювання іншомовної комунікативної компетентности нами віднесено
мотиваційно-ціннісний, предметно-когнітивний, комунікативно-діяльнісний, аналітикорезультативний. Визначено вплив оцінювання іншомовної комунікативної компетентности
майбутніх учителів початкових класів на мотивацію вивчення ними іноземної мови
в закладах вищої освіти України.
Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність майбутнього вчителя
початкової школи, оцінювання, формувальне оцінювання, оцінка, критерії й показники
оцінювання.
На початку ХХІ століття процеси інтернаціоналізації громадянського життя,
динамічний розвиток національної економіки та глибокі зміни в галузі зайнятості
висувають нові вимоги до якості підготовки фахівців й визначають постійну потребу
в підвищенні їхньої професійної кваліфікації та забезпечення академічної мобільности.
Полікультурність сучасного суспільства зумовила посилення уваги до вивчення
іноземних мов, поставила питання їхньої диверсифікації, перегляду підходів
до вивчення іноземної мови, а також до впровадження нових концепцій мовної
та іншомовної освіти в зв’язку з сучасним баченням мети навчання в контексті
сповідування загальноєвропейської багатомовности.
У процесі реформування вищої освіти нашої держави все більшого значення
набуває вивчення, критичний аналіз та адаптоване застосування європейських систем
стандартизації й оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної
компетентности. Наразі Радою Європи розроблено та успішно впроваджуються
країнами-учасниками два основні документи ЄС, що містять загальні критерії
та необхідні вихідні дані щодо організації, спрямування, оптимізації й оцінювання
процесу навчання іноземної мови [5], а саме: «Загальноєвропейські Рекомендації
з мовної освіти, навчання, викладання, оцінювання» [4] та «Європейське Мовне
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Портфоліо», якими також керуються під час навчання й оцінювання рівнів
сформованості іншомовної комунікативної компетентности у ЗВО України.
Попри значну увагу досліджень, проблема й досі залишається актуальною.
З огляду на узгодженість та доцільність вивчення європейського досвіду оцінювання
рівня іншомовної комунікативної компетентности студентів та підвищення рівня їхніх
знань з іноземної мови у ЗВО України, уважаємо за потрібне проаналізувати
оцінювання іншомовної комунікативної компетентности факультетів початкової освіти
ЗВО України, що передбачає набуття іншомовної комунікативної компетентности
в процесі професійної підготовки. Тобто постають питання не тільки якості навчання
та володіння мовою, а й оцінювання їхнього рівня.
Аналіз актуальних досліджень засвідчив, що окремі питання іншомовної
комунікативної компетентности майбутніх та працюючих фахівців висвітлено в працях
вітчизняних
(З. Дмитровський,
О. Пономарева,
О. Сербенська,
А. Яковець,
М. Яцимірська та ін.) та німецьких дослідників (Л. Вайсбергер, В. Вінтерштайнер, Г.Ю. Крумм, Б. Хуфайзен, К. Фогель та ін.). Характеристику компетентностей в освітніх
системах зарубіжних країн та України здійснили такі вітчизняні науковці: І. Єрмаков,
Е.Зеєр, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко та ін.
Науковці, займаючись зазначеною проблематикою, досліджують різні аспекти
оцінювання. Зокрема, Дж. Алдерсон досліджує зворотній зв’язок як складову
формувального оцінювання й протиставляє його підсумковому оцінюванню; Дж. Хетті
уважає оцінювання дієвим щодо пробудження пізнавального інтересу в процесі
опанування іноземною мовою; О. Інбар-Лурі, Ліу Лі, П. Лайтбаун, Р. Лістер, Л. Ранта,
Н. Спада пропонують оцінювання з метою коригування знань, умінь і навичок на різних
рівнях мовленнєвої компетентности; Т. Божук і Л. Малик вивчають питання
взаємозв’язку «викладач – студент» в освітньому процесі вищої школи; О. Назола [7]
концентрує увагу на ролі усного коригувального зв’язку в навчанні студентів іноземної
мови.
Зазначені дослідження засвідчують, що, попри існування великої кількості
методик оцінювання, вони не надають чіткої картини про реальний стан рівнів
володіння іншомовною комунікативною компетентністю майбутніх учителів початкових
класів.
Мета статті – проаналізувати сучасні погляди науковців та розкрити особливості
щодо дієвих засобів оцінювання іншомовної комунікативної компетентності майбутніх
учителів початкової школи, описати критерії й показники сформованості зазначеної
якості.
Пошук ефективних шляхів оцінювання рівнів іншомовної комунікативної
компетентности майбутніх учителів початкової школи набуває сьогодні надзвичайної
актуальності, оскільки об’єктивізація процесу вимірювання, забезпечуючи зворотній
зв’язок, дає можливість координувати цей розвиток.
Особливо гостро постає питання оцінювання іншомовної комунікативної
компетентности. Перехід від авторитарних методів навчання повинен зумовити зміни в
методах, цілях та засобах оцінювання. У сучасному світі відбувається трансформація
оцінювання як єдиного інструменту вимірювання рівнів сформованості здатностей.
Відгук або зворотній зв’язок, узаємооцінювання, самооцінювання, динамічне
оцінювання позиціонуються як сучасні дієві засоби тлумачення отриманих студентами
знань, умінь і навичок [1].
Контроль та оцінювання рівня сформованості компетентностей – невід’ємний
структурний елемент навчального процесу, і є завершальним компонентом змістового
блоку [8]. Контроль як дидактичне поняття становить собою сукупність усвідомлених
дій, спрямованих на отримання відомостей про рівень опанування студентами
знаннями, уміннями і навичками, необхідними для формування іншомовної

139



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


комунікативної компетентности [2].
Оцінювання знань – це процес виявлення обсягу засвоєних знань, рівня та якості
засвоєння освітнього матеріалу, унесення необхідних коректив у освітній процес для
вдосконалення змісту, методів і форм організації навчання [10]. Оцінювання,
у трактуванні О. Савченко, – це процес визначення рівня навчальних досягнень учня
в оволодінні змістом предмета порівняно з вимогами Державного стандарту
та програм [11]. Процес оцінювання є особливою (діагностувальною) складовою
контролю, а оцінка – це його результат. Оцінка, будучи кількісним показником якості
результатів навчання, опосередковано характеризує розвиток майбутніх фахівців,
здібності, ставлення до професії, що можуть бути виражені у формі якісної словесної
характеристики.
Ф. Міхай поділяє думку Дж. Херери [16, с. 24] щодо різноманіття засобів для
отримання інформації про знання студентів. Дослідник наголошує на тому фактові,
що оцінювання часто виявляється поєднанням формальних і неформальних суджень.
Учений зазначає, що вагомими є не тільки результати тестів, а й підсумки інших
досліджень знань студентів.
Навчальні цінності викладача й мета вивчення мови, безумовно, впливають
на оцінювання досягнень студентів. Учені K. Колі, Дж. Макмілан [14] вирізняють
з-поміж них цілі виконання (performance) й цілі майстерности (mastery). Викладач, для
якого головною метою є зразкове виконання завдань, оцінює, передусім, індивідуальні
здібності й винагороджує за бездоганне їх виконання. Якщо ж мета викладача –
майстерність, то він акцентує увагу на оцінюванні розвитку студентів, опануванні ними
нових умінь, їхньому удосконаленні.
Провідні лінгводидакти наголошують на тому, що уведення єдиних вимог
та критеріїв оцінювання рівня знань англійської мови є ефективним інструментом
проведення злагодженої «мовної» політики в державі та в Європі [12].
Вагомими засадами оцінювання виділяють справедливість, відповідність
оцінювання його меті, змісту, можливостям студентів, відповідність між отриманою
інформацією й наслідками результатів оцінювання [4].
Водночас науковцями висловлюються критичні думки про стандартизоване
тестування знань мови [13–17]. Дослідники піддають сумніву валідність таких тестів, їхню
ефективність, доцільність та вказують на неспроможність тестів ураховувати ставлення
студентів, їхню зацікавленість, залученість до процесу вивчення мови. Критики
стандартизованого тестування знань наголошують на екзаменаційній тривожності,
нездатності екзаменів продемонструвати поступовий розвиток студентів, обмеженні
навчального плану й інших негативних аспектах використання тестів [3].
Кожен рівень оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю
та її складові (читання, аудіювання, письмо, говоріння) оцінюються окремо. З метою
визначення детального опису рівнів володіння іншомовною комунікативною
компетентністю, результати екзамену з цих мовних здатностей зазначаються
в сертифікаті окремо [12].
У загальноєвропейських рекомендаціях [4, с. 13] диференціюють такі види
комунікативної компетентности: лексична, граматична, семантична, фонологічна,
орфографічна,
орфоепічна,
соціолінгвістична,
дискурсивна,
прагматична
та функціональна. Іншомовна комунікативна компетентність передбачає розширення
лексичної компетентности професійною термінологією, що розширює поле
дискурсивної та функціональної компетентности [6].
Т. Канівець [5] виокремлює такі моделі оцінювання: модель співставлення (або
критерійноорієнтоване оцінювання);
модель
норми (або нормоорієнтоване
оцінювання); модель розвитку (або формувальне оцінювання). В умовах вивчення
іноземної мови в різнорівневих групах доцільно використовувати саме модель розвитку,
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адже особистісно орієнтоване оцінювання дозволяє оцінити прогрес сформованості
вмінь та навичок кожного студента шляхом аналізу рівня його особистого розвитку
в протягом певного відрізку часу.
З огляду на складність та відповідальність процесу оцінювання іншомовної
комунікативної компетентності, спеціалісти Американської Ради навчання іноземних
мов ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages) [13] запропонували
дескриптори кожного рівня володіння зазначеною якістю, що охоплюють зазначені
нижче площини.
Розуміння: чи зрозуміле іншим повідомлення студента?
Розуміння: наскільки добре студент розуміє повідомлення?
Контроль мовлення: наскільки точним є мовлення студента?
Використання лексики: наскільки багатим є мовлення студента в процесі
спілкування?
Комунікативні стратегії: як студент підтримує спілкування?
Культурна обізнаність: як відображається соціокультурне знання у використанні
мови? [13].
Ці дескриптори відповідають основним положенням комунікативного підходу,
що передбачає правильність спілкуватися з огляду на розуміння, ясність, чіткість,
контекст, структуру і точність, складність і варіативність мовлення. У цей контекст
включено здатність використовувати різноманітні стратегії з метою висловлення
думки [6].
Відповідно формування й розвиток іншомовної комунікативної компетентности
потребує певного фундаменту, який уможливлює її досягнення за рівнем В2
як необхідної умови для вступу до магістратури. Під час аналізу власних результатів
оцінювання іншомовної комунікативної компетентности студентів ми дійшли висновку,
що успішне засвоєння професійної лексики сприяє кращому розумінню текстів,
оскільки кожен професійний термін є сам по собі функційним та означає певне явище
або процес, яке студенти засвоїли під час вивчення спеціальних предметів, а тому
знають, у якому контексті вони можуть уживатися.
У дослідженні ми акцентуємо увагу на оцінюванні двох видів мовленнєвої
діяльности – аудіюванні та говорінні – як первинних і провідних у процесі оволодіння
усним спілкуванням.
Щодо оцінювання навичок аудіювання, то у Загальноєвропейських рекомендаціях
та більшості міжнародних тестів для досягнення рівня В2 вимагається розуміння
та інтерпретація розмовної англійської мови в різному темпі, варіанті, типові складності
тощо [4]. Однак це завдання виявляється складним для тестування з англійської мови
через асиміляцію багатьох звуків у певних комбінаціях. Студенти можуть не розпізнати
навіть знайомі їм слова в безперервному мовленнєвому потоці. Окрім того, тестування
аудіювання також передбачає досить високий рівень розвинености граматичної
та лексичної компетентностей, оскільки знання слів і граматики допомагає значною
мірою здогадатися про зміст прослуханого. Краще сприймаються уже засвоєні
структури, а тому деякі навіть не почуті або незнайомі слова не перешкоджають
розумінню всього тексту.
Говоріння й письмо є продуктивними видами спілкування, а тому підготовка до їх
оцінювання повинна включати інтенсивне читання, аудіювання, комунікативні,
граматичні та лексичні вправи тощо. Узагальнивши численні тести, можна
стверджувати, що всі вони зводяться до того, що студенти повинні уміти
висловлюватися усно та на письмі зрозуміло, адаптувати мову до різних комунікативних
цілей співрозмовників, контекстів та враховувати умови життя, соціальні та культурні
явища в різних англомовних країнах. Більш того, оцінювання цих видів мовлення
повинно проводитися з урахуванням зрозумілості, чіткості, структурної послідовності
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викладу, граматичної точності, лінгвістичної складності та варіативності. Наприклад,
для вступу до ЗВО Швеції учні повинні уміти використовувати різноманітні стратегії для
викладу власних думок. Помилки оцінюються, наскільки вони перешкоджають
дискурсу, однак, як вже зазначалося раніше, увага звертається на дотримання студентом
узгодження аспектів граматики, зокрема числа й особи, артиклів, множини та однини
іменників, інфінітивів з модальними дієсловами [14, с. 22].
Методи оцінювання іншомовної комунікативної компетентности мають
ураховувати досить широке коло питань. Звичайно, потрібно з’ясувати, що вміють
студенти, але важливо також дізнатися, чого вони хочуть досягти, і чи прогресують вони
в досягненні своїх цілей. Перш ніж визначати їхню потребу, необхідно врахувати вік,
фонові знання, цілі навчання, соціально-культурні знання студентів тощо. Після того,
як потреби студентів будуть ідентифіковані, виникає питання про те, яким методом
буде вимірюватися результат. Перш ніж проводити поточне оцінювання, викладач
повинен встановити відправну точку для студентів. Для цього найчастіше
використовуються стандартизовані тести, розроблені з урахуванням вимог програми.
На різних етапах навчання студенти можуть повторно скласти тест і їхні оцінки будуть
хорошим показником їхнього прогресу. Але існує ряд недоліків таких тестів.
Стандартизовані тести не дають відповіді на питання, чи вміє студент використовувати
мову в реальній ситуації, і в тих тестах нічого не йдеться про соціокультурні знання.
Безперечно, оцінювання є невід’ємним елементом освітнього процесу, проте
функції оцінювання не обмежуються тільки констатацією рівня навченості. Оцінювання
виступає також засобом стимулювання навчальної діяльности, позитивної мотивації
до навчання, а також впливу на особистість студентів. Саме завдяки об’єктивному
оцінюванню формується адекватна оцінка власних досягнень, цей процес також
стимулює їх критично ставитися до власних успіхів чи невдач у процесі вивчення
іноземної мови [8].
У групах, де навчаються студенти з різними здібностями та, що не менш важливо,
з різними потребами, виникає необхідність розроблення інструментів оцінювання,
що відповідатимуть особистим потребам майбутніх фахівців, адже якість навчання
суттєво підвищується, якщо освітній процес відповідає індивідуальним особливостям
студентів, їхній готовности поглиблювати власні знання та вдосконалювати навички.
Отже, оцінювання уважається одним із найдієвіших засобів впливу на формування
навчальних навичок студентів, їхньої зацікавлености щодо вивчення іноземної мови,
старанності й відповідальності.
Виникає потреба визначення критеріїв сформованости компонентів іншомовної
комунікативної компетентности та їхнього уточнення під час навчання, що забезпечить
оцінювання та самооцінювання досягнутого рівня зазначеної якості студентів, визначить
недоліки їхньої підготовлености до продуктивної комунікації та підвищити мотивацію
до формування іншомовної комунікативної компетентности.
У лінгводидактиці реалізувалися нові підходи до оцінювання іншомовної
комунікативної компетентности. Сучасні дослідники уважають оцінювання засобом
вирішення освітніх проблем. «Вид оцінювання може і повинен змінюватися відповідно
до проблеми, що зумовила оцінювання» [15; 17].
Оцінювання, у процесі якого накопичується інформація про знання студентів
з метою пристосування навчання для покращення навчання, визначається
як формувальне (formative). Це процес, під час якого викладач планомірно відстежує
поступ студентів у вивченні мови, допомагає їм подолати труднощі й усунути недоліки,
які впливають на мотивацію в задіяність студентів у процесі навчання [15]. Формувальне
оцінювання демонструє студентам їхню спроможність опанувати мову за певних умов
й активних дій. Формувальне оцінювання визнається нині ефективним знаряддям
впливу на мотивацію студентів щодо опанування іноземної мови, а тому
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є перспективним напрямом дослідження. У своєму дослідженні ми беремо його
за основу в процесі формування іншомовної комунікативної компетентности майбутніх
учителів початкової школи.
Американські
дослідники
К. Колі
та
Дж. МакМілан [15]
зазначили,
що формувальне оцінювання може бути спонтанним, неформальним, із залученням
студентів та із використанням різноманітних оцінювальних засобів. Зворотний зв’язок
часто є миттєвим. Завдання можуть обиратися не тільки викладачем, а й студентами,
коригування є гнучкими, а взаємодія між викладачем і студентами – різноплановою.
Значна увага приділяється самооцінюванню студентів і є частиною процесу оцінювання
викладачем. Типовою мотивацією виявляється внутрішня. Студенти усвідомлюють,
що на вивчення мови впливають їхні зусилля, результати залежать від їхньої
відповідальності [3].
У процесі визначення рівнів сформованости іншомовної комунікативної
компетентности майбутніх учителів початкової школи ми відібрали критерії
та показники зазначеної якості. До критеріїв оцінювання іншомовної комунікативної
компетентности нами віднесено мотиваційно-ціннісний, предметно-когнітивний,
комунікативно-діяльнісний,
аналітико-результативний.
Відповідність
критеріїв
та показників подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Критерії та показники фахової компетентности майбутніх учителів іноземної
мови початкової школи
Критерії
Мотиваційноціннісний (A1)

Предметнокогнітивний (A2)

Комунікативнодіяльнісний (A3)

Аналітикорезультативний (A4)

Показники
B1 – мотиви, ціннісні орієнтації;
B2 – ставлення до вивчення іноземної мови;
B3 – професійна спрямованість (ставлення до професії вчителя
початкових класів).
C1 – відповідність заданій темі;
C2 –лексична правильність висловлювання;
C3 – граматична правильність висловлювання;
C4 – змістове наповнення;
C5 – синтаксична правильність висловлювання;
C6 – орфографічна правильність висловлювання.
D1 – якість і доцільність вибору мовних засобів;
D2 – композиція висловлювання;
D3 – логічність і зв’язність висловлювання;
D4 – відповідність жанру, стилю;
D5 – обсяг висловлювання.
E1 – здатність до адекватної самооцінки;
E2 – активність та вияв особистісної ініціативи до самонавчання;
E3 – особистісна та професійна потреба в саморозвитку.

У процесі оцінювання іншомовної комунікативної компетентности майбутніх
учителів початкової школи будемо використовувати 4 рівні її сформованості: високий,
достатній, середній, низький.
З метою отримання необхідної інформації в дослідженні використовувалися такі
засоби: адаптований мотиваційний тест (The Attitude / Motivation Test Battery) Гарднера
(Gardner, 1985); шкала самооцінювання Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти (CEFR).
На нашу думку, формувальне оцінювання володіння іноземною мовою мотивує
студентів, якщо викладачі підвищують внутрішній інтерес студентів, заохочують
позитивну атмосферу на занятті, пояснюють мету оцінювання й залучають студентів
до ухвалення рішень самооцінювання. Як правило, таке оцінювання проводиться
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у формі дискусії. Викладачі, створюючи позитивну атмосферу підтримки на занятті,
мають пояснити роль оцінювання для навчання, сприяти зацікавленню студентів
у навчанні й підкреслити вагомість поточного прогресу, а не вагомість оцінки.
Зворотний зв’язок набуває більшого значення, якщо інформація, отримана під час
оцінювання, використовується викладачем для перепланування або повторного викладу
матеріалу, а також якщо студент бажає вдосконалити або покращити свої знання,
навички й уміння. Під час навчання корисно акцентувати увагу на досягненнях студентів,
підкреслюючи, що не можливо опанувати мову, не роблячи помилок.
Під час розвідувального етапу констатувальної частини педагогічного
експерименту студенти і викладачі продемонстрували своє бачення оцінювання
іншомовної комунікативної компетентності у формі дискусії, наголошуючи, що така
форма заохочує до навчання. Однак деякі викладачі продовжували наполягати
на можливості проводити екзамени частіше, стверджуючи, що це дисциплінує студентів
і мотивує їх краще, ніж будь-яке обговорення. Цікаво, що деяка частина студентів
погоджується з доцільністю частішого застосування підсумкового контролю у формі
екзамену, підтверджуючи думку про досить високий рівень зовнішньої мотивації
у вивченні іноземної мови.
Як зазначає Дмітренко Н. [3], формувальне оцінювання сприяє вдосконаленню
й поглибленню цілей і завдань навчання шляхом оцінювання успіхів і прогресу
студентів, надаючи їм можливості для вдосконалення та розгляду помилок як мотивації
до саморозвитку та можливості викладачеві змінювати методи оцінювання
й забезпечувати індивідуальний підхід в оцінюванні.
Зокрема, дослідження показало, що студенти експериментальної групи в процесі
навчання частіше використовують когнітивні навчальні стратегії, поєднуючи професійну
підготовку з попереднім освітнім досвідом. Для цього під час експерименту з метою
покращення засвоєння матеріалу оцінювання студентів пов’язувалося з досягненням
індивідуальних цілей кожного студента, урахуванням активної участі й надання
викладачем позитивних відгуків щодо використання майбутніми фахівцями навчальних
стратегії
з
метою
продуктивного
формування
іноземної
комунікативної
компетентности. У результаті впровадження взаємодії (натяки, підказки, питання,
пропозиції, пояснення й елементи проблемного навчання) під час формувального
оцінювання мотивація студентів до вивчення англійської мови значно підвищилася.
Узагальнюючи зазначене вище, ми дійшли висновку, що іншомовна
комунікативна компетентність майбутніх учителів початкової школи як важлива
складова професійної компетентності повинна оцінюватися з огляду на здатність
студентів реалізувати комунікативні цілі в професійних та особистісних ситуаціях,
незалежно виконувати свої професійні завдання та обов’язки, усебічно розвиватися
як особистість.
Запровадження формувального оцінювання на заняттях іноземної мови відіграє
вирішальну роль у покращенні мотивації досягнень студентів, що помітно впливає
на розвиток іншомовної комунікативної компетентности. Прагнення студентів до успіху
й рівень мотивації їхніх досягнень тісно пов’язані з методами оцінювання в процесі
розвитку зазначеної якості, а саме: підтримки викладача, постійного зворотного зв’язку,
позитивного оцінювання зусиль студентів. Викладач, надаючи студентам проблемні
завдання, які відповідають їхньому індивідуальному рівню володіння іноземною мовою,
надає можливість студентам зосередитись на вдосконаленні навичок і вмінь і сприймати
досягнення поставлених цілей як прогрес їхнього власного навчання, розвивати власну
самооцінку й очікувати на успіх у подальшому навчанні. Таким чином, у процесі
оцінювання іншомовної комунікативної компетентности студентів нами враховано його
позитивний і негативний вплив на мотивацію студентів, надаючи перевагу
формувальному оцінюванню.
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Перспективним напрямом наукових досліджень може стати розроблення
ефективного діагностичного інструментарію з метою виявлення рівнів сформованості
іншомовної комунікативної компетентности майбутніх учителів початкових класів
у процесі проведення педагогічного експерименту.
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Pinchuk I. O.
CRITERIA FOR EVALUATION OF INTENDING PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ FOREIGN
LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE

Modern views of scientists on the process and the result of evaluation of primary school teachers’
foreign language communicative competence are analysed in the article. The assessment process
is a special (diagnostic) component of the control, and the evaluation is its result. Evaluation
is a quantitative indicator of the learning outcomes quality, indirectly characterizes the development
of future professionals, their ability, attitude to the profession, which can be expressed in the form
of qualitative verbal characteristics.
The author examines the varieties of intending primary school teachers’ foreign language
communicative competence evaluation; the effective means of assessing it are revealed. The educational
values of the teacher and the purpose of learning the language certainly influence the assessment
of student achievement. Scientists K. Kohli and J. McMillan distinguish the purposes of performance
and the purposes of mastery. The teacher, whose main purpose is excellent task performing, first
of all assesses individual abilities and rewards for their perfect performance. If the aim of the teacher
is mastery, he focuses on assessing students’ development, mastering new skills, improving them.
Assessing, in the process of which information about students’ knowledge is collected in order
to adapt studying to improve learning, is defined as formative. It is a process in which the teacher
systematically monitors students’ progress in language learning, helps them to overcome difficulties
and eliminate deficiencies that affect students’ motivation in learning. Formative assessment
demonstrates to students their ability to master the language under certain conditions and active
actions. Therefore, formative assessment is now recognized as an effective means to influence students’
motivation to learn a foreign language, and is therefore a promising area of research. In our research,
we take it as a basis in the process of forming the intending primary school teachers’ foreign language
communicative competence.
The study describes the criteria and indicators of the researched quality formation. The influence
of the assessment of intending primary school teachers’ foreign language communicative competence on
their motivation to learning a foreign language in higher education institutions of Ukraine is described
in the article.
Key words: intending primary school teachers’ foreign language communicative competence,
assessment, formative assessment, evaluation, evaluation criteria and indicators.
Дата надходження статті: «23» серпня 2019 р.

УДК 37.013.091.12.011.3-051:6
Покроєва Л. Д., Остапенко А. С.*
МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ОСНОВА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Стаття містить аналіз наукових джерел за темою дослідження; визначено, що існує
значна кількість праць, присвячених упровадженню компетентнісного підходу в професійній
підготовці вчителів. У той же час недостатньо дослідженим є питання розвитку методичної
компетентності учителів технологій саме на різних етапах їхньої професійної діяльності та
під час навчання на курсах підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної
освіти.
У статті охарактеризовано структуру методичної компетентності вчителя
технологій, розвиток якої відбувається в системі післядипломної педагогічної освіти на засадах
*
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принципів гуманізму, людиноцентризму, педагогіки партнерства, диференціації навчання.
Розкрито особливості освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації учителів
технологій: диференціація в організації навчання, розширення змісту навчання, диверсифікація
форм і методів навчання, використання ІКТ-технологій, вимірювання результатів навчання.
Викладено підходи до розвитку методичної компетентності вчителів предмета
«Технології», що відповідають Закону України «Про освіту» (2017 рік), принципам Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа», завданням Державного стандарту загальної середньої освіти як основи
змістовного наповнення освітнього процесу та чинних навчальних програм з трудового
навчання та технологій.
У статті охарактеризовано структурні компоненти методичної компетентності
вчителів технологій, що є основою для планування освітнього процесу на курсах підвищення
кваліфікації педагогічних працівників у межах реалізації професійного модуля. Організований
таким чином освітній процес на курсах підвищення кваліфікації сприяє забезпеченню
конкурентоспроможності учителів технологій у сучасних соціально-економічних умовах.
Ключові слова: компетентнісний підхід, структура методичної компетентності
вчителя, післядипломна освіта, конкурентоспроможність.
Початок ХХІ століття характеризується активними розвитком технологічного
знання, насиченістю інформаційного простору, загостренням соціальних та екологічних
проблем. Це вимагає від суспільства та окремої особистості постійного удосконалення,
розвитку, зростання.
Зазначені процеси актуалізують потребу в конкурентоспроможних фахівцях,
змінах у їхній підготовці. Це передбачає суттєві зміни в системі освіти в Україні.
Міністерством освіти і науки України розроблено Концепцію реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
на період до 2029 року, нові освітні стандарти – усе націлено не тільки на оновлення
структури української школи, а насамперед, - на механізми реалізації компетентнісного
навчання, оскільки школа має готувати дітей до життя, формувати в них
компетентності, надавати уміння і знання, які необхідні для успішної життєдіяльності
у ХХІ столітті [6].
Також у Концепції серед пріоритетних завдань, що вирішує післядипломна
педагогічна освіта, одним з ключових визначено формування методологічної культури
педагогічних кадрів; забезпечення інтеграції науки і практичної педагогічної діяльності.
На часі актуальним є удосконалення методичної компетентності педагога, який
сам постійно вдосконалюється в умовах інтенсивного розвитку науки, техніки,
інформаційного простору, який прагне працювати з використанням інноваційних
підходів до розвитку та навчання особистості, творчо підходити до вирішення щоденних
педагогічних ситуацій. Якість навчання й виховання, рівень підготовки до життя
в інформаційному суспільстві, в умовах ринкової економіки потребує постійної уваги
до підвищення конкурентоспроможності сучасного вчителя.
Оновленій системі освіти потрібен педагог, здатний оперативно реагувати
на суспільні зміни, аналізувати й коригувати діяльність відповідно до соціальних вимог
і потреб, а відтак методична компетентність стає невід’ємною частиною і запорукою
ефективної праці вчителя, його особистісного і професійного розвитку.
Ці завдання вирішуються закладами післядипломної педагогічної освіти в процесі
підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Успішному розв’язанню їх сприяє
впровадження компетентнісного підходу та побудова ефективної моделі розвитку
методичної компетентності вчителів технологій.
Актуальність досліджуваної проблеми зумовлюється наявністю суперечностей
між:
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 потребою суспільства в учителях з високим рівнем методичної компетентності
та відсутністю дієвого механізму реалізації запиту;
 необхідністю розвитку методичної компетентності учителів технологій
та недостатньою розробленістю теоретико-методологічного забезпечення цього
процесу, зокрема визначення складових методичної компетентності учителя технологій
та етапів її розвитку під час навчання на курсах підвищення кваліфікації;
 творчим характером професійної діяльності учителя технологій і традиційними
підходами до навчання в системі післядипломної освіти та самоосвітній діяльності.
Аналіз наукових джерел показує, що існує значна кількість праць, присвячених
упровадженню компетентнісного підходу в професійній підготовці та діяльності
(В. Бондар, І. Зимня, О. Овчарук, О. Садівник, А. Хуторськой та ін.), питанням
формування та розвитку професійної (С. Багадирова, Є. Бондаревська, Т. Власова,
Я. Гаєвець, Г. Голуб, Т. Орджи, Д. Старк та ін.) та методичної компетентності вчителя
(Н. Бібік, О. Бігич, Л. Ващенко, А. Волощук, Т. Гущина, О. Зубков, О. Ігна,
Г. Кашкарьов, Т. Волобуєва, Н. Кузьміна, О. Локшина, А. Маркова, Л. Паращенко,
О. Пометун, Л. Таланова, Н. Язикова та ін.).
У педагогічній науці досліджено сутність і складові методичної компетентності
вчителів різних предметів на етапі їхнього навчання в закладах вищої освіти. Разом
із тим недостатньо дослідженою уважаємо проблему розвитку методичної
компетентності вчителів у процесі їхнього професійної діяльності в міжкурсовий
та курсовий періоди. Найменш дослідженими є питання розвитку методичної
компетентності вчителів технологій, зокрема, розробка моделі цієї діяльності
в системі післядипломної освіти.
Мета статті  схарактеризувати методичну компетентність вчителів технологій
у системі післядипломної освіти як основу їхньої конкурентоспроможності в умовах
реформування освіти.
За результатами вивчення наукових джерел можна зазначити, що методична
компетентність включає володіння різноманітними методами навчання, знання
дидактичних методів, прийомів і вміння застосовувати їх у процесі навчання, знання
психологічних механізмів засвоєння знань і вмінь у процесі навчання [6].
В. Адольф у структурі методичної компетентності виділяє такі компоненти:
особистісний, діяльнісний, пізнавальний (когнітивний). Особистісний компонент
методичної компетентності співвідноситься з уміннями, пов’язаними з психологічною
складовою особистості педагога: комунікативною, перцептивною, рефлексивною.
Діяльнісний компонент містить у собі накопичені професійні знання й уміння, уміння
актуалізувати їх у потрібний момент і використовувати в процесі реалізації своїх
професійних функцій. Пізнавальний компонент ґрунтується на вміннях, що становлять
теоретичну підготовку: аналітико-синтетичні (уміння аналізувати програмно-методичні
документи, уміння класифікувати і систематизувати методичні знання); прогностичні
(уміння прогнозувати ефективність обраних засобів, форм, методів і прийомів, уміння
застосовувати методичні знання); конструктивно-проєктувальні (уміння узагальнювати
процес навчання, уміння планувати методичну діяльність) [1]. Ці складові структури
методичної компетентності вчителя ми й використовуємо в нашому дослідженні.
Доповнює розуміння поняття
«методична компетентність учителя
технологій» і його складових зміст Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, мета та завдання освітньої галузі «Технології». Метою освітньої галузі
«Технології» є формування і розвиток проєктно-технологічної та інформаційнокомунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їхньої
соціалізації у суспільстві.
Зміст предметів освітньої галузі «Технології» має чітко виражену прикладну
спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів
і форм організації занять.
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Наведемо завдання навчання технологій учнів загальноосвітніх навчальних
закладів:
 формування цілісного уявлення про розвиток матеріального виробництва, роль
техніки, проєктування і технологій у розвитку суспільства;
 ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними
і перспективними
технологіями
обробки
матеріалів,
декоративно-ужитковим
мистецтвом;
 формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням
засобів декоративно-ужиткового мистецтва;
 набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської
взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій;
 розвиток технологічних умінь і навичок учнів;
 усвідомлення учнями значущості ролі технологій як практичного втілення
наукових знань;
 реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері технологічної діяльності;
 створення умов для самореалізації, розвитку підприємливості та професійного
самовизначення кожного учня;
 оволодіння вмінням оцінювати власні результати предметно-перетворювальної
діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей [2].
Зміст нової редакції навчальної програми з трудового навчання для 5-9 класів
загальноосвітніх начальних закладів (2017 рік) спрямований на формування проєктнотехнологічної компетентності учнів, яка розвивається в процесі практичної діяльності,
коли учень доповнює власний досвід техніко-технологічними і проєктними знаннями,
уміннями, навичками, на основі чого формується комплекс власних суджень, цінностей,
ставлень [4].
У навчальній програмі «Технології» (рівень стандарту) для 10-11 класів визначено,
що основною метою технологічної освіти учнів, має стати не сума знань про певну
технологію чи наперед визначені способи діяльності для їх вивчення і відтворення,
а формування в учнів здатності до самостійного конструювання цих знань і способів
діяльності через призму їхніх особистісних якостей, життєвих та професійно
зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних
завдань [5].
Детальний аналіз змісту освітньої галузі «Технології» та навчальних предметів
«Трудове навчання» та «Технології» дає можливість зробити висновок, що трудова
підготовка школярів має інтегрований характер, спрямована на формування в них
уявлень про техніко-технологічну складову навколишнього світу, про соціальноекономічні аспекти життя та трудової діяльності людей, про їхню взаємодію
з технологічним середовищем. Навчання предмета «Технології» спрямоване
на формування особистості, яка здатна опановувати наукові та професійні знання,
активно взаємодіяти з навколишнім. Успіх у розвитку економічної та соціальної сфери
держави залежить від технологічної компетентності випускників шкіл, їх здатності
свідомо брати участь у розв’язанні проблем, що виникають у зв’язку з технологічними
змінами. Підготувати таких випускників здатний учитель, який має високий рівень
методичної компетентності, технологічну підготовку та досвід перетворювальної
діяльності [3].
Оновлення змісту технологічної освіти сприятиме формуванню технологічно
освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя та активної
перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного
суспільства, до успішного професійного самовизначення та реалізації власного
потенціалу в майбутній професії.
Одним із чинників підвищення результативності технологічної освіти учнів є якість
навчання, що залежить від неперервного професійного розвитку вчителя. Педагогічна
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практика свідчить про те, що учителі технології не мають достатньої підготовки
до здійснення з дітьми проєктно-перетворювальної діяльності, тому в закладах
післядипломної педагогічної освіти під час навчання на курсах підвищення кваліфікації
значну увагу необхідно приділити практичній спрямованості освітнього процесу.
Завдання сучасної системи післядипломної педагогічної освіти – допомогти
педагогам усвідомити місію освіти, яка полягає в тому, щоб знайти індивідуальний
підхід до кожного учня, сприяти реалізації ним особистісного потенціалу, внутрішніх
потреб, необхідних життєвих компетенцій. «Щоб реалізувати цю місію, сучасним
педагогам необхідно опановувати, крім компенсаторної (обслуговуючої) функції
навчання, ще й нові: адаптивну (зорієнтовану на сучасні умови та вимоги)
та розвивальну (задоволення індивідуальних пізнавальних інтересів і потреб учнів» [7].
Спираючись на визначення складових методичної компетентності, що наведено
вище, у процесі підвищення кваліфікації учителів технологій з метою розвитку їхньої
методичної компетентності під час навчання доречно змоделювати педагогічні ситуації,
що потребують вирішення певних навчальних завдань, вибору конкретних методів
навчання. При цьому педагог, який поставлений перед необхідністю вирішувати
конкретну педагогічну ситуацію, навчальну проблему, матиме можливість виявити свою
творчість, нестандартне, критичне мислення. Це сприятиме розвитку всіх структурних
компонентів методичної компетентності: когнітивного (пізнавального), особистісного
і діяльнісного, що описані більшістю дослідників, які вивчають поняття «методична
компетентність» (В. Адольф, Т. Кобильник, М. Рагуліна, Л. Смоліна та ін.).
Структурні компоненти методичної компетентності є основою для планування
освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників у межах
реалізації професійного модуля та визначають його особливості:
1. Диференціація в організації навчання. Успішна реалізація визначених
завдань під час навчальних занять зі слухачами курсів залежить від здійснення
диференційованого підходу до визначення змісту діяльності. Викладачеві важливо
вивчити та врахувати освітній та кваліфікаційний рівень слухачів, їхній досвід роботи,
рівень мотивації до підвищення своєї професійної майстерності. З урахуванням цих
факторів відбувається удосконалення методичної компетентності учителя технологій,
що передбачає розвиток технологічної культури шляхом підвищення рівня оволодіння
вчителем сучасними способами пізнання і перетворення себе і навколишнього світу,
та розвиток його конструктивно-проєктувальних умінь. Це уміння моделювати освітній
процес на уроках технологій з урахуванням очікуваних результатів навчальнопізнавальної діяльності учнів, орієнтовного переліку об’єктів проєктно-технологічної
діяльності учнів та переліку основних технологій.
2. Розширення змісту навчання. Особливе значення має навчання на спецкурсі,
який слухачі обирають відповідно до їхніх професійних потреб. Зміст навчального
матеріалу спецкурсу носить практико орієнтований характер, тому має особливе
значення для розвитку методичної компетентності, сприяє вдосконаленню
конструктивно-проєктувальних умінь учителів. Саме вони допомагають учителю
будувати освітній процес з урахуванням особливостей освітньої лінії «Технології»
Державного стандарту загальної середньої освіти та навчальної програми. Зокрема,
базовий модуль програми 10-11 класу «Проєктна технологія в перетворювальній
діяльності людини» спрямований на оволодіння старшокласниками провідних засад
проєктно-технологічної діяльності, елементами пошукової діяльності, розвиток
творчого та критичного мислення, формування вмінь не лише знаходити потрібні
знання, а й застосовувати їх на практиці для досягнення визначених завдань,
що є основою будь-якого виду виробничої діяльності людини, тому в центрі уваги
учителя має бути моделювання освітнього процесу таким чином, щоб учні
розширювали й поглиблювали знання про проєктну технологію як інструмент для
розв’язання виробничих і життєвих проблем. Зміст варіативної частина програми
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спрямований на технологічну підготовку учнів. Учитель планує певний вид предметноперетворювальної або трудової діяльності варіативного модуля з урахуванням
індивідуальних інтересів і здібностей учнів, регіональних особливостей і виробничого
оточення, у якому знаходиться заклад освіти, наявної матеріально-технічної бази для
вивчення предмету «Технології», власної фахової підготовленості.
3. Диверсифікація форм і методів навчання. Опановують нові знання
і вдосконалюють професійні уміння учителі технологій через різні форми навчання:
лекції, семінарські і практичні заняття, самостійне опрацювання матеріалів на сайті,
у розділі «Дистанційна освіта», прослуховування лекцій в онлайн-режимі.
4. Використання ІКТ-технологій. Особливо актуальним для вчителя в сучасних
умовах є удосконалення власних умінь щодо володіння інформаційними технологіями,
здійснення дослідницької діяльності, розширення уявлень про досягнення науки
та розвиток технологій.
5. Вимірювання результатів навчання. Завершуючи навчання на курсах
підвищення кваліфікації, учителі мають можливість здійснити рефлексію. Треба
зазначити, що до організації цього етапу важливо підходити з урахуванням
індивідуальних досягнень й особливостей слухачів – проявити себе можна, перевіривши
рівень знань під час контрольної роботи або презентуючи власний досвід на підсумковій
конференції. При цьому відбувається удосконалення всіх складових методичної
компетентності та здійснюється самооцінка педагогом власних професійних досягнень.
Викладач може простежити, як методична компетентність проявляється в мотиваційній
сфері учителя – якими є професійні цінності, професійні домагання, якими є мотиви
педагога в професійній діяльності та підвищенні рівня професіоналізму. Також важливо
проаналізувати, як проявляється рівень методичної компетентності через ті професійні
здібності, які демонструє вчитель технологій, через прийоми і технології, які він
використовує в освітньому процесі. Вагомим показником методичної компетентності
є ефективність використання педагогом нових знань щодо проєктної діяльності учнів,
технологій, що використовуються під час реалізації проєкту.
Про рівень методичної компетентності учителя технологій за результатами
навчання на курсах підвищення кваліфікації можна зробити висновок на підставі того,
як учитель вирішує професійні завдання, вільно володіє способами організації
продуктивної діяльності дітей, організовує їхню проєктну, творчу діяльність, моделює
освітній процес відповідно до інтересів та запитів учнів.
У ході дослідження аналізувалися результати анкетування учителів технологій
та результати фахових контрольних робіт, які виконали вчителі. Це дає можливість
зробити висновок про необхідність формування рефлексивних умінь як важливого
компонента професійної діяльності вчителя технологій.
Отже, аналіз нормативного та науково-методичного забезпечення питання
розвитку методичної компетентності учителів технологій як основи їхньої
конкурентоспроможності в умовах освітніх змін дає можливість зробити висновок,
що системі післядипломної освіти педагогічних працівників відводиться особлива роль
щодо розвитку методичної компетентності учителів, що є вагомим фактором
підвищення якості освіти в сучасних умовах.
У подальших наукових розвідках увага вчених може бути сконцентрована
на вдосконаленні системи навчання учителів технологій на курсах підвищення
кваліфікації, оновленні змісту навчання цієї категорії педагогів, упровадженні в освітній
процес технологій взаємодії, які найбільшою мірою сприяють особистісному
професійному розвитку та удосконаленню методичної компетентності педагогів,
формуванні мотивації до нового циклу діяльності з метою розвитку методичної
компетентності.
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Pokroeva L. D., Ostapenko A. S.
METHODOLOGICAL COMPETENCY OF A TEACHER OF TECHNOLOGIES AS BASIS
OF HIS/HER COMPETITIVENESS

This article contains analysis of the scientific sources on the topic of the research demonstrating
that there is a significant amount of academic writings dedicated to the implementation of the skills
approach to the teachers’ training. At the same time, the issue of development of methodological
competency of the teachers of technologies, specifically at the different stages of their professional
activity, during their attendance of the courses of professional development still is not enough observed
in the system of postgraduate teacher education.
The article describes the structure of the methodological competence of technologies teacher, the
development of which takes place in the system of postgraduate teacher education according to the
principles of humanism, human centrism, pedagogy of partnership, differentiation of the education.
Also, this article reveals the peculiarities of the process of education on the courses of training
of teachers of technologies: differentiation in organization of the training, extension of the training’s
content, diversification of the ways and methods of the training, using of the ICT-based technologies,
measuring of the outcomes of training.
The approaches to the development of the methodological competency of the teachers of the subject
«Technologies» that comply with the Law of Ukraine «On Education» (2017), principles of Conception
of the New Ukrainian School, objectives of the State Standard of General Secondary Education as basis
of substantive content of educational process and current curriculum on manual skills and technologies
are outlined.
The article provides characteristics of structural components of methodological competency of the
teachers of technologies that are the basis for planning of educational process at the teacher training
courses as part of implementation of professional module. Organized in such way educational process
at the courses of postgraduate teacher education contributes to the teachers’ competitivity in modern
socio-economic realities.
Key words: competence approach, structure of methodological competence of teacher,
competitiveness, postgraduate education.
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УДК [378.011.3-051:81'243]:005.963
Скіба Н. Я., Шандра Н. А.*
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті розкрито сутність методичної компетентності майбутніх викладачів
англійської мови для економічних спеціальностей як однієї із найважливіших у складі
професійної компетентності педагога. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних
та зарубіжних фахівців минулого й сучасності, присвячених проблемам формування
методичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов.
Запропоновано формулювання методичної компетентності майбутніх викладачів
англійської мови для економічних спеціальностей як інтегративної особистісно-професійної
характеристики цих фахівців, яка визначає здатність та готовність реалізовувати
методичну роботу в процесі педагогічної діяльності, спрямованої на формування іншомовної
комунікативної компетентності майбутніх економістів в умовах міждисциплінарної
інтеграції англійської мови та професійно орієнтованих дисциплін.
Розглянуто структуру методичної компетентності майбутніх викладачів англійської
мови для економічних спеціальностей як складне багатокомпонентне явище, що містить
комунікативно-навчальну, конструктивно-проєктувальну, організаторську, дослідницьку,
аналітико-оцінювальну, інформаційно-комунікаційну, адаптивну, мотиваційну, рефлексивну
компетентності та їхні складові (комунікативно-навчальні, конструктивно-проєктувальні,
організаторські,
дослідницькі,
аналітико-оцінювальні,
інформаційно-комунікаційні,
адаптивні, мотиваційні, рефлексивні знання, навички й уміння).
Окреслено функції, які виконує викладач англійської мови для економічних
спеціальностей у процесі професійної діяльності, а саме: комунікативно-навчальну,
конструктивно-проєктувальну, організаторську, дослідницьку, аналітико-оцінювальну,
інформаційну, адаптивну, мотиваційно-стимулювальну, рефлексивно-дослідницьку і функцію
самовдосконалення та саморозвитку. Згадані функції реалізуються в межах відповідних
компетентностей.
Ключові слова: методична компетентність; майбутні викладачі англійської мови
для економічних
спеціальностей;
комунікативно-навчальна
компетентність;
конструктивно-проєктувальна
компетентність;
організаторська
компетентність;
дослідницька компетентність; аналітико-оцінювальна компетентність; інформаційнокомунікаційна
компетентність;
адаптивна
компетентність;
мотиваційна
компетентність; рефлексивна компетентність.
В умовах глобалізаційних та інноваційних процесів, що відбуваються в сучасному
суспільстві, зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях різних галузей, здатних
успішно виконувати професійні завдання й вільно конкурувати на вітчизняному
та зарубіжному ринках праці. Підготовка таких фахівців постає особливо гостро.
Це певною мірою стосується й підготовки викладачів іноземних мов (ІМ), зокрема
викладачів англійської мови (АМ) для економічних спеціальностей. У системі їхньої
підготовки вагоме місце займає формування методичної компетентності (МК)
як складової професійної компетентності педагога. Тож питання дослідження сутності
та структури МК майбутніх викладачів АМ для економічних спеціальностей набуває
особливої актуальності.
Проблемі формування та розвитку МК викладачів (вчителів) ІМ присвячено багато
праць вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема О. Бігич, А. Дубакова, О. Ігни,
К. Іноземцевої,
А. Люботинського,
Н. Майєр,
C. Макеєвої,
Є. Надточевої,
С. Татарніцевої, Н. Язикової та ін. Попри неоднозначність трактування поняття МК
та визначення її структури автори наголошують на важливості цієї компетентності
*
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в складі професійної компетентності викладача ІМ.
Аналіз досліджень засвідчує значний інтерес науковців до питання формування
та розвитку МК викладачів (вчителів) ІМ, а також визначення її структурних
компонентів. Однак недостатньо дослідженим залишається питання формування МК
викладачів АМ для економічних спеціальностей, зокрема встановлення її сутності
та структури.
Мета статті – розкрити сутність поняття та проаналізувати основні компоненти
структури МК майбутніх викладачів АМ для економічних спеціальностей. Відповідно
до мети нами сформульовано такі завдання: проаналізувати праці вітчизняних
і зарубіжних науковців з проблеми дослідження; розглянути різні підходи щодо
трактування поняття та визначення структурних компонентів МК викладачів (вчителів)
ІМ; запропонувати формулювання МК майбутніх викладачів АМ для економічних
спеціальностей з виокремленням її складових; окреслити функції майбутніх викладачів
АМ для економічних спеціальностей.
Одним із перших завдань дослідження є аналіз літературних джерел, який дав
змогу розглянути трактування поняття «методична компетентність викладача (вчителя)
іноземної мови» різними науковцями та компоненти, які виділяють в її структурі.
Під МК вчителя ІМ О. Бігич розуміє сукупність методичних знань, навичок, умінь,
індивідуальних й особистісних якостей, яка передбачає його здатність мотивувати,
проєктувати, досліджувати, адаптовувати, організовувати й контролювати навчання,
освіту, виховання та розвиток учнів засобами ІМ [1, с. 110]. Теоретична підготовка
майбутнього вчителя ІМ полягає в набутті студентом методичних знань щодо навчання,
виховання та розвитку учнів, дослідження освітнього процесу з ІМ. Практична
підготовка передбачає набуття методичних навичок та методичних умінь щодо
навчання, виховання та розвитку учнів, дослідження освітнього процесу з ІМ. Методичні
навички майбутнього вчителя набуваються на практичних заняттях з методики
навчання ІМ, методичні уміння – у процесі проходження педагогічної
практики [1, с. 204].
У дослідженні С. Макеєвої МК учителя ІМ визначається як здатність та готовність
успішно вирішувати методичні завдання в процесі реалізації цілей навчання ІМ,
пов’язаних з формуванням ІКК, освітою, вихованням та розвитком учнів [8, с. 8].
До складу МК належать: гностична, корекційно-гностична, рефлексивно-гностична,
проєктувальна,
комунікативно-організаторська,
комунікативно-навчальна,
конструктивно-технологічна, інформаційно-технологічна компетентності [8, с. 9].
А. Люботинський [6] характеризує МК учителя ІМ як здатність та готовність
до проєктування та здійснення навчального процесу, спрямованого на розвиток
іншомовного міжособистісного та міжкультурного спілкування і на досягнення учнями
предметних, метапредметних, особистісних результатів, а також до рефлексії власної
педагогічної діяльності. У структурі МК дослідник виокремлює проєктувальну,
когнітивно-аналітичну, корекційно-гностичну, рефлексивно-гностичну, комунікативноорганізаторську,
корекційно-організаторську,
креативну, інформаційно-технічну
компетентності.
Досліджуючи МК майбутнього викладача ІМ, Н. Майєр [7] трактує її як «результат
методичної підготовки, що проявляється в здатності ефективно виконувати всі види
професійно-методичної діяльності зі свідомим самостійним детермінуванням
соціальних ролей і трансформацією рольових позицій, а також у довготривалій
готовності
до
професійно-методичного
й
особистісного
саморозвитку
та самовдосконалення впродовж життя» [7, с. 51]. До компонентів МК майбутнього
викладача ІМ дослідниця відносить: субкомпетентності у формуванні мовних видів
іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) (фонетичної, лексичної, граматичної,
орфографічної); субкомпетентності у формуванні мовленнєвих видів ІКК (у говорінні,
аудіюванні, читанні, письмі); субкомпетентність у формуванні лінгвосоціокультурної
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компетентності;
субкомпетентність
у
формуванні
навчально-стратегічної
компетентності; методичну компетентність в організації позааудиторної роботи
та інформаційно-комунікаційну компетентність [7, с. 58].
З точки зору О. Ігни [3], МК викладача ІМ являє собою інтегративну особистісно
професійну характеристику педагога, яка проявляється в процесі його педагогічної
діяльності з розвитку іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей
студентів, а також у науково-методичній діяльності. МК є результатом психологопедагогічної, методичної, предметної підготовки, особистого науково-дослідницького
та професійного досвіду [3, с. 91]. Дослідниця ототожнює МК викладача ІМ
із методичною майстерністю, виділяючи такі компоненти в її складі: знання та навички
в галузі теорії, технології та методики навчання ІМ та суміжних дисциплін (педагогіки,
психології, лінгвістики тощо); володіння методичною термінологією; іншомовну
комунікативну компетентність; готовність та уміння розвивати ІКК студентів; методичні
уміння аналізу, планування та реалізації педагогічної діяльності (згідно професіограми
викладача ІМ); дидактичні та творчі здібності; культуру мовлення та культуру
спілкування; досвід вирішення навчальних методичних завдань; досвід квазіпрофесійної
та професійної діяльності; критичне методичне мислення [3, с. 92].
С. Татарніцева [12]
характеризує
МК
лінгвіста-викладача
як
систему,
що розвивається й еволюціонує під впливом готовності до педагогічної діяльності
(мотивації), яка містить знання лінгводидактики, методики, суміжних дисциплін
(педагогіки, психології, лінгвістики), навички й уміння професійної діяльності, а також
індивідуальні якості особистості. У її структурі дослідниця виділяє такі компетентності:
проєктувальну, організаторську, стимулювальну (мотиваційну), аналітичну, адапційну,
методологічну, професійну рефлексію.
Під МК майбутнього викладача ІМ А. Дубаков [2] розуміє сукупність знань про
сутнісні характеристики процесу навчання ІМ і практичних умінь, які полягають у його
ефективній організації. Окрім аналітичної, проєктувальної та рефлексивної
компетентностей, у структурі МК науковець виділяє гностичну, професійнокомунікативну, інноваційну та науково-дослідницьку.
Досліджуючи профіль професійно-методичної компетентності викладача ІМ
технічного вишу, К. Іноземцева [4] розуміє її як інтегративну характеристику,
що визначає здатність та готовність викладача проєктувати й реалізовувати навчальнометодичні заходи, спрямовані на формування ІКК та необхідних особистісних
і міжособистісних якостей інженера в умовах міждисциплінарної інтеграції ІМ
та професійно орієнтованої дисципліни. Ця характеристика передбачає наявність
у викладача загальнолінгвістичних знань та умінь, знань і володіння понятійнотермінологічним апаратом професійно орієнтованої дисципліни; знань у галузі теорії
навчання іноземної мови за професійним спрямуванням (ІМПС), методології
компетентнісного та міждисциплінарного підходів; аксіологічних аспектів інженерної
діяльності;
методико-педагогічних
умінь
у царині
предметно-інтегрованого
іншомовного навчання. Профіль МК викладача ІМ технічного вишу складають такі
компетентності: аксіологічна, міждисциплінарна, лінгво-професійна та лінгводидактична, що містять відповідні знання, навички й уміння у своїй структурі.
Таким чином, аналіз методичної літератури засвідчив, що більшість науковців
розглядають МК викладача ІМ через оволодіння ним системою методичних знань
(декларативних і процедурних), методичних навичок та методичних умінь
з урахуванням індивідуальних якостей особистості, виділяючи різноманітні компоненти
в її структурі. Услід за О. Бігич, Н. Майєр [1, с. 147; 7, с. 90], уважаємо, що методичні
декларативні знання майбутнього викладача АМ для економічних спеціальностей –
це знання про систему й процес формування ІКК студентів, а також про себе, як
викладача АМПС, а методичні процедурні знання – це знання про методи, прийоми та
технології формування ІКК студентів. Методичні навички майбутнього викладача АМ
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для економічних спеціальностей визначаємо як автоматизовані методичні дії, які
формуються в практичній діяльності за допомогою системи методичних завдань,
що імітують цю діяльність, і є засобом використання інтегрованих методикою
викладання АМ з інших навчальних дисциплін методичних знань [1, с. 159; 7, с. 90].
Методичні уміння майбутнього викладача АМ для економічних спеціальностей
трактуємо як здатність мотивовано, усвідомлено й самостійно реалізовувати діяльність
на основі набутих методичних знань та сформованих методичних навичок, спрямовану
на формування та розвиток ІКК студентів не лише у звичних, а й нових умовах
професійно-методичної діяльності [1, с. 166; 7, с. 91].
У межах нашого дослідження трактуємо МК майбутнього викладача АМ для
економічних спеціальностей як інтегративну особистісно-професійну характеристику
педагога, яка визначає здатність та готовність реалізовувати методичну роботу в процесі
педагогічної діяльності, спрямовану на формування ІКК майбутніх економістів в умовах
міждисциплінарної інтеграції ІМ та професійно орієнтованих дисциплін. При цьому
функції викладача ІМПС, зокрема АМ для студентів економічних спеціальностей, дещо
відрізнятимуться від функцій, які виконує викладач загального курсу АМ.
У структурі МК майбутнього викладача АМ для економічних спеціальностей
виокремлюємо такі компетентності: комунікативно-навчальну; конструктивнопроєктувальну; організаторську; дослідницьку; аналітико-оцінювальну; інформаційнукомунікаційну; адаптивну; мотиваційну та рефлексивну. Проаналізувавши праці
Н. Кузьміної [5], Н. Мойсейюк [9], Ю. Пасова [10], В. Сластьонина [11], вважаємо,
що згадані компетентності пов’язані з виконанням певних функцій, а саме:
комунікативно-навчальною,
конструктивно-проєктувальною,
організаторською,
дослідницькою, аналітико-оцінювальною, інформаційною, адаптивною, мотиваційностимулювальною,
рефлексивно-дослідницькою,
функцією
самовдосконалення
та саморозвитку.
Комунікативно-навчальна компетентність полягає в реалізації комунікативнонавчальної функції: установлення взаємовідносин викладача та студентів у навчальному
процесі; створення умов для іншомовного спілкування студентів; здатність і готовність
до формування професійно орієнтованої ІКК студентів у різних видах мовленнєвої
діяльності із застосуванням сучасних принципів, методів та прийомів навчання
АМ [1; 2; 6; 7; 8].
Отже, комунікативно-навчальна компетентність майбутнього викладача АМ для
економічних спеціальностей, насамперед, передбачає знання: основних понять
і категорій методики навчання англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС;
підходів до формування в студентів економічних спеціальностей професійно
орієнтованої ІКК, яку складають мовна (фонетична, лексична, граматична,
орфографічна, орфоепічна), мовленнєва (в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі),
лігвосоціокультурна, навчально-стратегічна компетентності; сучасних принципів,
методів та прийомів навчання АМПС. У межах цієї компетентності майбутній викладач
має розвинути навички аналізу мовленнєвого, мовного та лігвосоціокультурного
матеріалу для виокремлення можливих труднощів у процесі його засвоєння
майбутніми економістами та уміння: проведення практичних занять з АМПС
із застосуванням сучасних методів, прийомів та засобів навчання; формування
професійно орієнтованої ІКК майбутніх економістів відповідно до їхніх навчальних
потреб.
Конструктивно-проєктувальна
компетентність
викладача
пов’язана
із конструктивно-проєктувальною функцією: здатністю і готовністю відбирати
навчально-методичні матеріали, форми організації, методи та засоби навчання
відповідно до потреб студентів; чітко проєктувати та конструювати навчальний процес
та власну методичну діяльність; формулювати цілі та завдання навчання АМ;
прогнозувати труднощі і продумувати шляхи їх усунення; планувати власну діяльність
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та навчально-комунікативну діяльність студентів із урахуванням їхніх потреб;
співвідносити план вивчення певного матеріалу на окремому занятті із перспективним
планом навчально-методичного курсу; обирати раціональну структуру заняття;
розробляти навчально-методичні завдання та навчальний план дисципліни
за результатами аналізу навчальних потреб [1; 2; 6; 7; 8; 12].
Тож конструктивно-проєктувальна компетентність майбутнього викладача АМ для
економічних спеціальностей містить знання цілей та завдань навчання АМ майбутніх
економістів; стандартів, робочих та навчальних програм, навчальних планів; видів
навчальних занять та їхньої структури; принципів розробки навчально-методичних
матеріалів з АМПС. Конструктивно-проєктувальні навички: планування навчального
процесу; аналізу навчально-методичних матеріалів з АМПС; розробки планівконспектів практичних занять з АМПС; розробки вправ з АМПС з метою стимулювання
мовленнєвої діяльності студентів; конструктивно-проєктувальні уміння: визначення
цілей, змісту та завдань навчання АМПС майбутніх економістів; вибору й ефективного
використання навчально-методичних матеріалів з АМПС; розробки власних навчальнометодичних матеріалів та навчальних планів АМПС.
Організаторська компетентність передбачає виконання організаторської функції:
здатність і готовність ефективно організовувати навчальну діяльність студентів
з урахуванням їхніх індивідуальних потреб відповідно до завдань певного навчального
курсу; організовувати засвоєння мовного та мовленнєвого матеріалу відповідно
до програмних вимог; використовувати різноманітні організаційні форми роботи
на занятті; створювати умови для досягнення бажаних результатів; здатність
до самоорганізації; здійснювати міждисциплінарну співпрацю із викладачами
професійно орієнтованих дисциплін [1; 6; 7; 8; 12].
У межах цієї компетентності майбутній викладач АМ для економічних
спеціальностей повинен мати знання організаційних форм реалізації навчальної
діяльності студентів; основ планування та організації навчального процесу АМПС; цілей
та завдань викладання фахових дисциплін майбутнім економістам; основ
міждисциплінарних зв’язків; навички: аналізу організаційних форм роботи на занятті;
самоорганізації; аналізу ефективної організації навчального процесу відповідно
до завдань навчального курсу АМПС; організації діяльності студентів і власної діяльності
та поведінки; уміння планування та організації різних форм роботи на занятті;
ефективної організації навчального процесу відповідно до завдань навчального курсу
АМПС; самоорганізації; здійснення міждисциплінарної співпраці із викладачами
дисциплін економічного напрямку з метою ефективного використання методів,
технологій навчання професійно орієнтованих дисциплін на заняттях з АМПС.
Дослідницька компетентність виявляється в здійсненні дослідницької функції:
реалізації та розвитку пошукових здібностей; здатності до проведення пошукової
роботи та наукового аналізу в галузі теорії та методики навчання АМ; набутті нових
знань з дослідження власної діяльності; здійсненні досліджень цілей студентів;
узагальненні результатів наукових досліджень та презентації їх через участь у науковопрактичних конференціях, публікацію тез доповідей та статей [1; 2; 7].
Таким чином, майбутній викладач АМ для економічних спеціальностей повинен
володіти знаннями про сучасні методи дослідження в галузі методики навчання АМ
та АМПС; основи наукового аналізу; методи спостереження; способи дослідження
потреб студентів; способи узагальнень результатів дослідницької діяльності та їхню
презентацію. До дослідницьких навичок майбутнього викладача АМ для економічних
спеціальностей належать добір та робота з науковою літературою; проведення
досліджень у галузі теорії та методики навчання АМПС; здійснення дослідження
навчальних потреб майбутніх економістів; до дослідницьких умінь: узагальнення
результатів наукових досліджень у вигляді доповідей, статей тощо; виявлення
навчальних потреб студентів для розробки ефективного курсу АМПС; виявлення зв’язку
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АМ та дисциплін економічного напрямку.
Аналітико-оцінювальна компетентність асоціюється із аналітико-оцінювальною
функцією: здатністю і готовністю критично аналізувати результат навчального процесу;
здійснювати аналіз теоретичних та практичних складових процесу викладання АМ;
розглядати позитиві сторони і труднощі викладання АМ; оцінювати результати своєї
педагогічної діяльності; аналізувати професійно-методичну діяльність колег,
досвідчених викладачів для подальшого використання у власній практиці викладання;
оцінювати навчально-методичні матеріали та методи, засоби навчання АМ з точки зору
ефективності; аналізувати потреби студентів; здійснювати оцінювання досягнень
студентів [1; 2; 6; 8; 12].
Знання майбутнього викладача АМ для економічних спеціальностей стосуються
принципів аналізу теоретичних та практичних складових процесу навчання АМПС;
основ здійснення аналізу навчальних цілей та потреб студентів; форм, видів та способів
контролю й оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої ІКК у майбутніх
економістів та її складників; вимог до навчально-методичних матеріалів з АМПС.
У межах цієї компетентності майбутній викладач має розвинути навички критичного
аналізу результатів навчального процесу; аналізу різних вправ та завдань з АМПС;
аналізу практичних занять колег; застосування аналізу навчальних потреб студентів;
оцінки навчально-методичних комплексів з АМПС; фіксації та корекції помилок
у мовленні студентів; уміння вибору навчально-методичних матеріалів з АМПС
відповідно до навчальних потреб студентів; добору засобів контролю та оцінювання
рівня сформованості усіх складників ІКК майбутніх економістів; оцінки навчальнометодичної діяльності колег.
Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача пов’язана з його
інформаційною функцією, що означає здатність і готовність застосування сучасних
технічних засобів навчання, навчального програмного забезпечення з метою проведення
науково-пошукових досліджень, ефективного структурування інформації, її адаптацію
до особливостей навчального процесу та розроблення власних навчально-методичних
матеріалів; кваліфіковану роботу з різноманітними інформаційними ресурсами,
готовими програмно-методичними комплексами; використання комп’ютерних
і мультимедійних технологій в освітньому процесі тощо [2; 6; 7; 8].
Вважаємо, що майбутній викладач АМ для економічних спеціальностей повинен
володіти знаннями про способи опрацювання та критерії відбору різноманітної
навчальної інформації з iнтернет-ресурсів; методичний потенціал засобів інтернеткомунікацій, зокрема вебсемінари, відеоконференції, блоги, подкасти, електронна
пошта тощо; особливості створення авторських електронних засобів навчання;
можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному
процесі;
навичками
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
у навчальному процесі; застосування сучасних електронних навчально-методичних
ресурсів для розробки практичних занять, планів-конспектів під час підготовки
до практичних занять; уміннями моделювання та створення власних електронних
навчально-методичних засобів, зокрема електронних підручників чи словників у процесі
формування професійно орієнтованої ІКК майбутніх економістів.
Адаптивна компетентність викладача вимагає реалізації адаптивної функції:
готовності та здатності адаптувати навчально-методичні матеріали, навчальні програми
відповідно до потреб студентів; адаптувати власне мовлення відповідно до рівня
сформованості в студентів ІКК; самостійно вчитися з метою подальшої адаптації
до педагогічної діяльності на спеціалізованих кафедрах ІМ [1; 7; 12].
У межах цієї компетентності майбутній викладач АМ для економічних
спеціальностей повинен володіти знаннями про можливості адаптації навчальнометодичних матеріалів щодо потреб майбутніх економістів; способи адаптації власного
мовлення відповідно до рівня сформованості в студентів професійно орієнтованої ІКК;
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принципи адаптації до педагогічної діяльності. У майбутнього викладача АМ для
економічних спеціальностей мають бути сформовані навички аналізу та адаптації
навчально-методичних матеріалів відповідно до індивідуальних особливостей
та навчальних потреб майбутніх економістів; адаптації свого мовлення відповідно
до мовленнєвого досвіду студентів; уміння адаптації методів та технологій навчання
фахових (економічних) дисциплін до подальшого використання в методиці навчання
АМПС; адаптації до педагогічної діяльності на спеціалізованих кафедрах ІМ.
Мотиваційна компетентність асоціюється із мотиваційно-стимулювальною
функцією й означає мотивацію викладача, його потреби в професійному навчанні,
удосконаленні, саморозвитку та самореалізації; спонукання студентів до активної
навчально-пізнавальної діяльності через власний приклад; уміння створювати на занятті
комфортну атмосферу та доброзичливі відносини для заохочення та підтримання
в студентів інтересу до процесу навчання [1; 8; 12].
Тож майбутній викладач АМ для економічних спеціальностей повинен володіти
знаннями про механізми мотивації та самомотивації; способи заохочень та залучення
студентів до навчального процесу. До навичок майбутнього викладача АМ для
економічних
спеціальностей
відносимо
здійснення
внутрішньої
мотивації
до професійного навчання та саморозвитку; заохочення та спонукання майбутніх
економістів до вивчення АМПС; до умінь – створення доброзичливих відносин
та комфортної атмосфери на заняттях; творчого підходу до організації навчання з метою
підтримання в студентів інтересу до процесу навчання; мотивування студентів
до здійснення презентацій, доповідей, написання наукових статей АМ, участі
в конкурсах, олімпіадах.
Рефлексивна компетентність викладача пов’язана із рефлексивно-дослідницькою
функцією: здатністю і готовністю досліджувати, аналізувати та критично оцінювати
власні дії та поведінку, що сприяє розвитку й саморозвитку особистості; здійснювати
аналіз індивідуального стилю учіння та методичної діяльності; усвідомлювати,
аналізувати позитивні сторони та переосмислювати недоліки у викладанні;
застосовувати власний досвід вивчення іноземних мов зі своїми студентами [2; 6; 7; 8; 12].
Окрім того, рефлексивна компетентність вимагає реалізації функції
самовдосконалення та саморозвитку майбутнього викладача АМ для економічних
спеціальностей, що передбачає уміння поповнювати свої знання за допомогою
самоосвіти; навчатися разом із студентами, зокрема професійної (економічної)
термінології; удосконалюватися професійно, вивчаючи досвід колег та беручи участь
у науково-методичних заходах.
Знання майбутнього викладача АМ для економічних спеціальностей у межах
рефлексивної компетентності передбачають знання механізмів самоаналізу; способів
самоконтролю
та
самооцінки;
індивідуальних
психологічних
особливостей
та особливостей навчального стилю, навчальних стратегій. Навички майбутнього
викладача АМ для економічних спеціальностей стосуються аналізу та критичного
оцінювання власної навчальної діяльності; аналізу та оцінки власних дій, поведінки під
час проведення практичних занять; аналізу причин успіхів та невдач; уміння
застосування власного досвіду та досягнень у процесі навчання АМПС; добору
ефективних навчальних стратегій для вирішення завдань; самовдосконалення
та саморозвитку за допомогою самоосвіти.
Таким чином, МК майбутнього викладача АМ для економічних спеціальностей –
це інтегративна особистісно-професійна характеристика педагога, яка визначає
здатність та готовність реалізовувати методичну роботу в процесі педагогічної
діяльності, спрямованої на формування ІКК майбутніх економістів в умовах
міждисциплінарної інтеграції ІМ та професійно орієнтованих дисциплін. МК
майбутнього викладача АМ для економічних спеціальностей – це складне
багатокомпонентне явище, що включає комунікативно-навчальну, конструктивно
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проєктувальну, організаторську, дослідницьку, аналітико-оцінювальну, інформаційнокомунікаційну, адаптивну, мотиваційну та рефлексивну компетентності. МК належить
до одного із компонентів професійної компетентності викладача АМПС та визначає
його здатність та готовність до ефективної організації процесу навчання АМПС.
Розглянуті в статті питання не вичерпують окресленої проблеми й потребують
подальших розвідок. Перспективи досліджень убачаємо в аналізі рівнів сформованості
МК майбутніх викладачів АМ для економічних спеціальностей на основі визначених
компонентів.
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Skiba N. Ya., Shandra N. A.
THE ESSENCE AND STRUCTURE OF METHODOLOGICAL COMPETENCE
OF PROSPECTIVE TEACHERS OF ENGLISH FOR ECONOMICS

The article outlines the essence of the methodological competence of prospective teachers
оf English for Economics as one of the most important components of teacher’s professional competence.
The analysis of theoretical works of Ukrainian and foreign scientists of the past and the present, devoted
to the problems of formation of the methodological competence of prospective teachers of foreign
languages has been carried out.
The methodological competence of prospective teachers of English for Economics has been defined
as an integrative personal and professional quality of the latter based on their ability and readiness
to perform methodological and pedagogical tasks aimed at the development of prospective economists’
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foreign language communicative competence in the process of interdisciplinary integration of English
and professionally oriented disciplines.
The structure of the methodological competence of prospective teachers оf English for Economics
has been reviewed as a complex multicomponent phenomenon comprising communicative-teaching,
constructively-projective, organizational, research, analytical-evaluative, information-communication,
adaptive, motivational, reflexive competences and their components (communicative-teaching,
constructively-projective, organizational, research, analytical-evaluative, information-communication,
adaptive, motivational, reflexive knowledge, skills and abilities).
The following functions performed by teachers of English for Economics in their professional
activity have been outlined: communicative-teaching, constructively-projective, organizational,
research, analytical-evaluative, informative, adaptive, motivational, reflexive, self-perfection and selfdevelopment one. The aforementioned functions are implemented within the respective competences.
Key words: methodological competence; prospective teachers of English for Economics;
communicative-teaching competence; constructively-projective competence; organizational competence;
research competence; analytical-evaluative competence; information-communication competence;
adaptive competence; motivational competence; reflexive competence.
Дата надходження статті: «18» вересня 2019 р.

УДК 378.1
Солодовник А. О.*
ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті за результатами аналізу джерельної бази розкрито зміст поняття
«загальнотехнічна підготовка фахівців морської галузі».
Автором констатовано, що в загальному розумінні загальнотехнічна підготовка
є широковживаним педагогічним поняттям. Проте його зміст необхідно уточнювати
відповідно до специфіки конкретного напряму підготовки здобувачів освіти та з урахуванням
актуального рівня розвитку техніки і технологій. Первісним концептом, зауважено автором,
є поняття техніки. За результатами вивчення підходів учених щодо розкриття її змісту
встановлено, що поняття «техніка» має кілька означень. Також представлено до розгляду
дефініцію технічного знання й акцентовано увагу на його специфічних ознаках. До них
належать практичне спрямування технічного знання та його суспільно-науковий характер.
Далі зазначено, що певна специфіка простежується й під час характеристики
загальнотехнічних дисциплін як таких, через які відбувається опанування технічним
знанням:
загальнотехнічні
дисципліни
мають
комплексний
характер;
вони
є міждисциплінарними або навіть міжгалузевими; їхньою метою є вивчення переважно
систем «людина – машина».
За результатами студіювання джерельного масиву дослідження було встановлено,
що в педагогічній науці відсутнє чітке означення загальнотехнічної підготовки в контексті
морської освіти. Під загальнотехнічною підготовкою фахівців морської галузі автор розуміє
цілісний процес набуття здобувачами освіти системи компетентностей, пов’язаних
із застосуванням актуальних знань з галузі техніки загалом і морської зокрема під час
вивчення професійних дисциплін і безпосередньо в професійному середовищі (в умовах судна).
Установлено, що до таких компетентностей відносяться базові знання з фундаментальних
наук, морської галузі та будови, систем судна, їхньої експлуатації, морехідних якостей
і міцності судна.
Ключові слова: загальнотехнічна підготовка, техніка, загальнотехнічні дисципліни,
фахівці морської галузі, морська техніка, здобувачі вищої освіти, компетентності, технікотехнологічний розвиток.
*
© Солодовник А. О.
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Морська галузь є однією із пріоритетних галузей міжнародного господарства.
Близько 80 % обсягів світового товарообігу здійснюється морськими шляхами, а для
більшості розвинених країн цей показник ще вищий. У звіті «The Review of Maritime
Transport» за 2019 рік Конференції ООН з торгівлі та розвитку розглянуто сучасний стан
і перспективні напрями модернізації світової морської галузі. Серед них особливу увагу
приділяють упровадженню нових технологічних рішень та введенню в експлуатацію
нових технічних засобів (автономних суден, безпілотних літальних апаратів для огляду
суден та морських установок, реєстрації нафтових розливів, відстеження викидів з суден
тощо). З огляду на це наголошується, що виникає необхідність набуття морськими
фахівцями системи нових компетентностей у контексті технологізації та цифровізації
морського сектора [13]. Це спричиняє нові виклики для системи освіти щодо
модернізації підходів до формування в молодого покоління навичок роботи із сучасною
технікою.
Про необхідність підвищення пріоритетності технічної та загальнонаукової
підготовки на всіх освітніх рівнях у контексті інновацій також іде мова в «Доповіді
по роботі 20-ї сесії Комісії ООН з науки та техніки з метою розвитку» від 8-12 травня
2017 року [2]. Окрім того, в останнє десятиліття на національному рівні здійснюється
низка заходів, спрямованих на розвиток техніко-технологічного потенціалу країни
загалом та морегосподарського комплексу зокрема. Це також актуалізує необхідність
приведення рівня загальнотехнічної підготовки відповідних фахівців до вимог
сьогодення.
Аналіз наукових та науково-методичних джерел дає підстави стверджувати,
що вчені-педагоги та освітні практики приділяють особливу увагу технічній підготовці
здобувачів освіти усіх рівнів. Про це свідчить широкий спектр наукових праць,
присвячених вищезазначеному питанню. Серед них варто виокремити розвідки
за такими напрямами: теорія і практика загальнотехнічної підготовки учнівської молоді
(Й. Гушулей, В. Ледньов, Г. Терещук); технічна підготовка педагогів (О. Лаврентьєва,
І. Повечера, С. Ящук); загальнотехнічна підготовка здобувачів освіти різних галузей
знань (С. Літвінчук, Л. Малик, В. Шевчук).
На початку ХХІ століття активізувалися наукові дослідження щодо професійної
підготовки фахівців морської галузі. Вони мають різноплановий характер
та розглядають функціювання вітчизняної системи морської освіти не лише
на сучасному етапі, а й в історичній ретроспективі. Особливе значення мають наукові
праці Г. Варварецької, Л. Герганова, О. Дендеренка, А. Ляшкевич, І. Рябухи, І. Сокола,
В. Чернявського, у яких розкрито деякі аспекти набуття здобувачами морської освіти
системи загальнотехнічних знань, умінь та навичок.
З іншого боку, студіювання джерельного масиву щодо функціювання вітчизняної
системи підготовки фахівців морської галузі констатує відсутність комплексного
наукового дослідження особливостей становлення та розвитку загальнотехнічної
підготовки в закладах морської освіти України. Це свідчить про актуальність
дослідження вищезазначеного питання. Початковим етапом такого дослідження
є розкриття змісту базових понять, до яких відносимо поняття загальнотехнічної
підготовки фахівців морської галузі.
Отже, метою статті є з’ясування змістового наповнення поняття загальнотехнічної
підготовки фахівців морської галузі на основі узагальнення результатів аналізу
джерельної бази.
Під час вивчення наукової та науково-методичної літератури було виявлено,
що поняття загальнотехнічної підготовки є широковживаним. Водночас воно потребує
уточнення з урахуванням специфіки підготовки фахівців для конкретної галузі
господарства та сучасних тенденцій техніко-технологічного розвитку людської
цивілізації. Адже саме поняття «техніка» на різних етапах історії людства набувало
значення, що відображало рівень розвитку тих чи інших засобів праці та способів
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виробництва. Як зазначає В. Розін, осмислення поняття техніки відбувається шляхом
пошуку відповідей на низку фундаментальних запитань: яка природа техніки;
як виникла техніка та які етапи проходить у своєму розвитку; який зв’язок техніки
з іншими сферами діяльності людини (наукою, мистецтвом, інженерією тощо); який
вплив техніки на людство та природу; які перспективи її розвитку [9, с. 4]. Увесь спектр
наявних означень терміну «техніка» С. Ткачук запропонував об’єднати в три групи:
 техніка як штучна матеріальна система;
 техніка як засіб діяльності;
 техніка як певні способи діяльності.
У широкому розумінні техніка на сучасному етапі її розвитку, за словами
І. Ревенко та Т. Лісовенко, є складним поняттям, яке розглядається одразу в кількох
площинах:
 галузь знань, яка є проміжною ланкою, що пов’язує між собою практичний
досвід і теоретичні знання;
 галузь діяльності, що включає всі можливі засоби та процедури,
трансформацію природи та верховенство над нею відповідно до потреб людства;
 сукупність умінь та навичок, що складають професійні особливості того чи
іншого роду людської діяльності [8].
Під час розгляду основних філософсько-методологічних проблем науки та техніки
Е. Семенюк і С. Мельник представляють техніку як «певні навички в будь-якій галузі
діяльності, майстерність, умілість, рівень вправності в цій сфері з одного боку»,
а з іншого – сукупність інструментів, механізмів, машин та споруд, тобто створених
людиною знарядь виробничої діяльності зі створення інших матеріальних об’єктів, які
можуть використовуватися для задоволення різноманітних людських потреб –
матеріальних чи духовних [10, c. 71]. Також науковці розкривають змістове наповнення
терміну «технічне знання» і зауважують, що його синонімом є концепт
«технікознавство» як «певна галузь наукового пізнання і знання про світ, цілком
визначена частина науки як цілісного організму, широка її галузь, яка охоплює всі
технічні дисципліни» [10, c. 73].
Студіювання та аналіз наукових джерел дозволили констатувати, що технічне
знання значно відрізняється від загальнонаукового знання. Науковці в галузі філософії
техніки акцентують увагу на «перетворювальному» аспекті технічного знання, який
полягає у виході цього знання в практичну сферу, результатом чого є перетворення
дійсності для забезпечення її оптимізації. Також необхідно відзначити,
що технікознавство має суспільно-науковий характер, адже воно відображає
не фундаментальні знання про природу, а використання вже відомих знань для
задоволення потреб суспільства в конкретних соціальних умовах.
Опанування технічним знанням в закладах фахової передвищої та вищої освіти
відбувається через вивчення загальнотехнічних дисциплін. Під час їх характеристики
науковці акцентують увагу на таких специфічних особливостях:
 загальнотехнічні дисципліни мають комплексний характер;
 вони є міждисциплінарними або навіть міжгалузевими;
 їхньою метою є вивчення переважно систем «людина – машина» [10, c. 85-89].
Вивчення цих дисциплін забезпечує загальнотехнічну підготовку здобувачів освіти.
У педагогічній науці широке коло досліджень щодо визначення змісту поняття
«загальнотехнічна підготовка» здійснюється в радянський період з урахуванням
політехнічного вектору державної політики в галузі освіти. Зокрема, учені-педагоги
П. Арутов і В. Брагінський під загальнотехнічною підготовкою розуміють процес
підготовки здобувачів освіти до технічної діяльності на основі формування в їхній
свідомості технічної картини світу як важливого компонента світогляду, а також
розвитку технічного мислення та технічних здібностей як особистісних якостей [11].
Розглядаючи загальнотехнічну підготовку як складову політехнічної підготовки,
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В. Ледньов акцентує увагу на тому, що вона є проміжною ланкою між загальною
та спеціальною освітою [4].
У надбаннях сучасного етапу розвитку педагогічної науки загальнотехнічна
підготовка здобувачів освіти – це процес засвоєння ними загальнонаукових основ
сучасної техніки: її структури (апаратів, приладів, машин, технічних систем), функцій
(технічних характеристик засобів роботи), субстрату (матеріалів), наукових основ
виробничих процесів [3, с. 94; 12, с. 8]. О. Лаврентьєва наголошує, що під час
загальнотехнічної підготовки відбувається формування та розвиток наукового
світогляду, технічного мислення та технічної культури здобувачів освіти, що сприяє
забезпеченню конкурентоздатності майбутніх фахівців [3, с. 94].
Незважаючи на широку розробленість теоретико-методологічних основ
загальнотехнічної підготовки, констатуємо відсутність у педагогічній науці її чіткого
означення в контексті підготовки фахівців для морської галузі. До такого висновку
приходимо на основі студіювання та аналізу наявних досліджень, присвячених розвитку
вітчизняної системи морської освіти. Зокрема, А. Ляшкевич у своїй дисертації
хоч і розглядає зміни в структурі загальнотехнічного циклу дисциплін в системі
підготовки моряків упродовж 30-х років ХІХ – початку ХХІ століття, однак саме поняття
відповідної підготовки використовує як таке, що не потребує означення [5].
Аналогічного підходу дотримується й О. Дендеренко під час дослідження методичних
аспектів формування професійної компетентності майбутніх суднових механіків
у процесі інтеграції природничих і загальнотехнічних дисциплін [1]. Однак, зважаючи
на реформування освітньої галузі, а також стрімкий розвиток морської техніки
і технологій, маємо необхідність розглядати загальнотехнічну підготовку в морських
закладах освіти як самостійний педагогічний феномен. Першочергово це потребує
уточнення його змісту та в подальшому – дослідження особливостей розвитку
в історичній ретроспективі.
Розглянемо змістове наповнення терміну «морська техніка». За означенням, яке
знаходимо в енциклопедії Фонду знань «Ломоносов», морська техніка – галузь технічних
наук і техніки, що забезпечують судноплавство. Також це поняття розглядають
і як сукупність технічного обладнання. Однак увага акцентується на тому,
що до морської техніки належать не лише судна, суднове обладнання й установки,
а й морська інфраструктура (порти, причали, канали, шлюзи тощо) [7]. З розвитком
інформаційно-комунікаційних технологій з’явилося поняття про суднову цифрову
обчислювальну техніку як сукупність засобів обробки інформації на судні через
її представлення в числовій формі й автоматизації процесу обчислень [6].
Отримані результати аналізу джерельної бази дали можливість сформулювати
означення досліджуваного поняття як складноструктурованого педагогічного феномену.
Зокрема, під загальнотехнічною підготовкою фахівців морської галузі будемо розуміти
цілісний процес набуття здобувачами освіти системи компетентностей, пов’язаних
із застосуванням актуальних знань з галузі техніки загалом і морської зокрема під час
вивчення професійних дисциплін і безпосередньо в професійному середовищі (в умовах
судна).
За даними, отриманими з освітньо-професійних програм підготовки молодших
спеціалістів у Морському коледжі Херсонської державної морської академії, було
встановлено перелік дисциплін, що забезпечують загальнотехнічну підготовку
майбутніх моряків. Узагальнена інформація наведена в таблиці 1.
Опанування комплексу дисциплін, наведеного в таблиці 1, забезпечує формування
в здобувачів освіти таких компетентностей:
 базових знань з фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння
професійних дисциплін;
 базових знань з морської галузі, необхідні для освоєння професійних дисциплін;
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 базових знань будови, устрою, систем судна та їхньої експлуатації, морехідних
якостей і міцності судна.
Таблиця 1
Перелік загальнотехнічних дисциплін за освітніми програмами*
Назва освітньої
програми
Судноводіння
на
морських шляхах
Експлуатація
суднових
енергетичних
установок

Перелік загальнотехнічних дисциплін














Фізика та основи теоретичної механіки
Радіоелектроніка і електроніка з елементами електротехніки
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Технічна механіка (теоретична механіка, опір матеріалів, деталі
машин)
Основи технічної термодинаміки та теплопередачі
Технологія матеріалів
Основи гідромеханіки
Теорія, будова судна та рушії
Електротехніка та основи електроніки
Спеціальне креслення, інженерна та комп’ютерна графіка
Теоретичні основи електротехніки
Основи теорії устрою судна та рушії

Експлуатація
електрообладнання
та
автоматики
суден
* Розроблено автором за чинними освітньо-професійними програмами підготовки
молодших спеціалістів у Морському коледжі Херсонської державної морської академії

Підсумовуючи результати проведеного аналізу джерельної бази дослідження,
констатуємо, що загальнотехнічна підготовка є невід’ємним компонентом професійної
підготовки моряків. Особливої актуальності вона набуває в контексті стрімкого розвитку
морської техніки та технологій, пов’язаного з цифровізацією морської галузі.
Досліджуване поняття є складним і може розглядатися в кількох площинах. З огляду
на це, означення, наведене вище, не вичерпує всіх аспектів загальнотехнічної підготовки
фахівців морської галузі та потребує подальшої розробки й уточнення. Адже
на сьогодні складно відокремлювати техніку від технологій, тому більш загальним
педагогічним процесом є техніко-технологічна підготовка моряків. Попередній аналіз
джерельної бази дає підстави стверджувати, що її зміст, структура та особливостей
функціювання окремо не розглядалися. Ураховуючи це, вищезазначені питання можуть
бути досліджені в перспективі.
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Solodovnyk A. O.
GENERAL TECHNICAL TRAINING OF MARINE SPECIALISTS
AS A SUBJECT OF A PEDAGOGICAL STUDY

Based on the analysis of the source base of investigation, the article reveals the content of the
concept «general technical training of marine specialists».
The author has stated that in the general sense, general technical training is a widely used
pedagogical concept. However, its content must be clarified in accordance with the specifics of the
particular direction of education applicants’ training and taking into account the current level
of technical and technological development. The initial concept, the author has noted, is the concept
of engineering. According to the results of studying the approaches of scientists to the disclosure of its
content, it was established that the concept of «engineering» has several definitions. The definition
of technical knowledge is also presented for consideration and attention is focused on its specific
features. These features include the practical direction of technical knowledge and its socio-scientific
nature. It is further identified that certain specificity is also observed during the characterization
of general technical disciplines as those through which technical knowledge is mastered: general
technical disciplines are complex; they are interdisciplinary or even interdisciplinary; their aim
is to a greater extent to study systems «man – machine».
According to the results of studying the sources of the research, it was found in pedagogical
science there is no clear definition of general technical training in the context of marine education.
General technical training of specialists in the maritime industry considers by the author as a holistic
process of acquiring system of competencies related to the application of relevant knowledge in the field
of engineering in general and marine in particular in the study of professional disciplines and directly
in the professional environment (on board).
Key words: general technical training, engineering, general technical disciplines, marine
specialists, marine engineering, applicants of higher education, competencies, technical and
technological development.
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УДК 378.091-044.922»2014/2019»(477)(09)
Ткаченко У. Ю.*
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОІ ОСВІТИ УКРАІНИ (2014-2019 РР.)
У статті розглянуто проблеми реформування вищої освіти України (2014-2019 рр.),
проаналізовано зміни, які відбулися у вищій освіті з прийняттям нової редакції Закону
України «Про вищу освіту» (2014 р.). Скасовано акредитаційні рівні закладів вищої освіти.
Вищі навчальні заклади діляться на три типи: університет, академія, інститут, коледж.
Проаналізовано умови для рівного доступу осіб до вищої освіти на конкурсній основі відповідно
до вимог Конституції України. Полегшено доступ до вищої освіти соціально вразливим
категоріям осіб. Посилена увага на створення системи забезпечення та постійного
покращення якості вищої освіти. Актуалізується питання методичної бази та надання
практичної допомоги закладам вищої освіти у створенні систем внутрішнього забезпечення
якості. Створено Національне агентство з якості вищої освіти, яке є постійним колегіальним
органом, що реалізує державну політику у сфері вищої освіти. Проаналізовано питання
розвитку академічної доброчесности, зокрема належного цитування, протидії плагіату,
анонімного рецензування. Актуальности набирає модернізація наукової та науково-технічної
інфраструктури системи вищої освіти, розширення академічної, організаційної, кадрової
і фінансової автономії ЗВО, що передбачено Законом України «Про вищу освіту».
Удосконалюється структура системи вищої освіти через оновлення переліку галузей знань
і спеціальностей вищої освіти, запровадження системи кодифікації освітніх програм.
Закцентовано на процедурі ліцензування освітньої діяльности, вступу на навчання для
здобуття вищої освіти, окремі питання, що стосуються забезпечення якости вищої освіти,
вимоги до керівника закладу, Національної рамки кваліфікацій. Розглянуто основні елементи
організації освітнього процесу та Національної рамки кваліфікацій, питання академічної
мобільности.
Ключові слова: реформування, вища освіта, вища освіта України, акредитація,
ліцензування.
Реформа освітньої галузі є надзвичайно важливою, оскільки навчання молодого
покоління визначає майбутнє держави. Освіта сьогодення потребує змін, що
відповідають сучасним запитам з боку особистості та суспільства, потребам економіки
та світовим тенденціям.
Головна мета реформи – нова висока якість освіти на всіх рівнях. Головне завдання
– формування свідомих, суспільно активних громадян, здатних забезпечити економічне
зростання й культурний розвиток країни. Важливим аспектом є інтеграція вищої освіти
й науки України в освітній та дослідницький простір Європейського Союзу [1].
Однією з найвагоміших змін у вищій освіті є скорочення тривалості навчання:
бакалаврат (на більшості спеціальностях) – до трьох років, магістратура – до 2 років.
Здобуття рівня бакалавра вже означатиме здобуття повної вищої освіти. Як зазначають
експерти, такі зміни предбачають перехід від радянських практик до європейських
стандартів. Однак необхідною умовою такого процесу є максимальне насичення
навчального процесу практичним складником.
У Законі «Про вищу освіту» та Законі «Про освіту», який набрав чинності
26 вересня 2017 року, розкрито концепцію перегляду принципів управління вищих
навчальних закладів, значного розширення академічної, організаційної, фінансової
та кадрової автономії закладів вищої освіти і академічних свобод учасників освітнього
процесу. Таким чином, відкриваються нові можливості для демократизації
університетського життя, розвитку студентського самоврядування. Проте, як показує
практика, реалізація цих ідей створює чимало суперечностей [5].
У вітчизняній педагогічній науці проведено низку компаративних досліджень
*
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щодо аспектів реформування вищої освіти. До вагомих надбань з окресленої проблеми
належать
праці
таких
вітчизняних вчених:
В. Андрущенка,
Г. Артемчука,
О. Барановського, І. Вакарчука, В. Войтенка, В. Гейця, М. Згуровського, В. Кременя,
В. Лугового, С. Ніколаєнка, М. Степка, В. Яблонського та ін. Зокрема, В. Андрущенко
значну увагу звертає на питання реформування вищої освіти з часів незалежності
України. Як зазначає М. Степко, реорганізація вищої освіти повинна здійснюватися
шляхом комплексного підходу з використанням ідей інтернаціоналізації. Науковець
В. Яблонський підкреслює роль освіти в розвитку суспільства й держави, визначає
особливості реформування вищої школи в Україні. Нормативні основи реформування
вищої школи розкриті в публікаціях В. Кременя. Однак, попри чималу кількість
публікацій та загальне визнання потреби в реформуванні системи вищої освіти
в Україні, реформи здійснюються повільними темпами, а зміни, що вносяться,
не в змозі підвищити рівень вітчизняної освіти до європейських стандартів.
Значні зміни відбулися у вищій освіті з ухваленням нової редакції Закону України
«Про вищу освіту» (2014 р.). Зазначимо, що скасовано рівні акредитації закладів вищої
освіти. Відповідно до статті 28, заклади вищої освіти діляться на три типи [2].
Зміни відбулися й щодо порядку отримання статусу «національний»
і «дослідницький» заклад вищої освіти. Законом установлюється (стаття 29-30): статус
національного закладу вищої освіти може бути визначено за пропозицією
Національного агентства з якості вищої освіти згідно з процедурою, затвердженою
Кабміном [2].
Відповідно до Закону, статус «дослідного» заклад вищої освіти може отримати
національний виш, який забезпечує проривний розвиток держави в окремих галузях
науки [4].
Зазначимо, що такі зміни в законодавстві дають можливість рівного доступу осіб
до вищої освіти на конкурсній основі відповідно до вимог Конституції України. Основні
засади реформи закладені в Законі України «Про вищу освіту» (2014), який створює
правову базу для визнання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за результатами
здобуття повної загальної середньої освіти як способу проведення вступних випробувань
для конкурсного відбору здобувачів вищої освіти. Заклади вищої освіти набувають
більше автономних прав для відбору здобувачів вищої освіти, забезпечують
оптимальний конкурсний відбір здобувачів вищої освіти на основі повної загальної
середньої освіти й гарантують дотримання прав вступників на якісну вищу освіту.
Відбулися зміни, пов’язані зі вступом на навчання до закладів вищої освіти, які
спрямовані на підвищення рівня свідомого вибору закладів та спеціальностей
вступниками, розширенням доступу до вищої освіти для мешканців тимчасово
окупованої території, запровадженням мотиваційного листа при вступі (за який
надаватимуть бали), урахування здобутків на міжнародних олімпіадах, збільшення
питомої ваги творчих конкурсів у конкурсних балах, установлення обов’язковості
єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Зокрема, унормовано питання доступу
до вищої освіти та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти
та вступником; передбачено застосування технологій ЗНО для вимірювання результатів
навчання, здобутих на основі профільної середньої освіти та фахової передвищої освіти
(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), на першому (бакалаврському)
рівні (освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліста) та їх використання поряд з іншими
результатами, визначеними умовами прийому до закладів вищої освіти, для прийому
до закладів вищої освіти, а також для атестації здобувачів вищої освіти; передбачено
застосування єдиного державного кваліфікаційного іспиту для атестації осіб, які
здобувають ступінь на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти.
Позитивними є й зміни щодо вступу до закладів вищої освіти для соціально
вразливих категорій осіб (сироти, інваліди, учасники бойових дій тощо).
Стрімкого розвитку набули технології зовнішнього незалежного оцінювання, які,
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безумовно, базуються на дослідженнях у галузі тестології, психометрії, педагогічних
вимірювань та забезпечують стабільно високу якість проведення ЗНО. Державою
передбачено фінансування відповідних проєктів наукових досліджень на конкурсній
основі. Зокрема, для вивчення якості освіти Україна брала участь у міжнародних
дослідницьких і моніторингових проєктах (PISA, TIMMS (2019).
На часі зміни щодо вступу на здобуття ступеня магістра. Сьогодні розглядається
питання розробки технологій зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання бакалаврів, за якими буде здійснюватися конкурсний відбір на здобуття
ІІ рівня вищої освіти. Зокрема, запроваджується незалежне оцінювання з іноземних мов,
загальної навчальної компетентності. Уже діють пілотні проєкти на юридичних
спеціальностях, які показують позитивний результат.
У процесі реформування вищої освіти Україна враховує кращі світові практики.
Головною технологією досягнення відповідності освітньої системи є врахування вимог
і потреб суспільства та особистості. Посилюється увага щодо створення системи
забезпечення та постійного покращення якості вищої освіти, яка відповідає
рекомендаціям і стандартам ЄПВО.
Необхідно звернути увагу на те, що в Україні відсутня система забезпечення якості
вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю
державних, громадських та професійних стейкхолдерів.
Сьогодні актуалізується питання методичної бази та надання практичної
допомоги закладам вищої освіти у створенні систем внутрішнього забезпечення якості,
формування креативного середовища культивування якості шляхом підтримки
ініціативних лідерів та груп з розробки політики якості, співпраці в розвитку культури
постійного покращення якості та її популяризації в українському суспільстві,
проведення відповідних тренінгів, навчальних поїздок до провідних ЗВО тощо;
застосування компетентнісного підходу під час планування освітніх програм ЗВО [3].
Створено Національне агентство з якості вищої освіти. Національне агентство
є постійним колегіальним органом, який реалізує державну політику у сфері вищої
освіти. Агентство наділено повноваженнями: аналіз якості освітньої діяльності ЗВО,
ліцензійна експертиза, формування єдиної бази спеціальностей, затвердження
стандартів вищої освіти, акредитація спеціальностей. До складу агентства увійшли всі
вищі навчальні заклади незалежно від форми власності. Агентство складається
з 25 членів. Голова та заступники нацагентства обираються на три роки й призначаються
Кабміном. При Національному агентсві будуть створені комітети, у тому числі комітет
з питань етики та апеляційний комітет.
Зміни відбулися й щодо акредитації освітньої програми ЗВО. Створені галузеві
експертні ради, які складаютьсяя з 9-15 членів (представники держави, роботодавці,
професійні об’єднання, представники вишів, наукових установ тощо). На основі
експертного висновку такої ради будуть ухвалювати рішення про акредитацію освітньої
програми [4].
Важливим є інтеграція Національного агентства, незалежних установ оцінювання
та забезпечення якості вищої освіти в європейські структури та мережі забезпечення
якості вищої освіти, упровадження міжнародних компонентів у систему оцінювання та
моніторингу у вищій освіті, просування міжнародної акредитації.
На нашу думку, установлення зрозумілих, стабільних та адекватних ліцензійних
умов, правил та процедур зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності, а також
критеріїв оцінки якості освітньої діяльності створить умови не лише для справедливого
визначення обсягів фінансування ЗВО, а й справедливої конкуренції у сфері вищої
освіти [3].
Відповідно до Закону «Про вищу освіту» встановлюються такі освітньокваліфікаційні рівні та ступені: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії
і доктор наук. «Спеціаліста» більше не буде, як і кандидата наук (ст. 5) [2]. У законі
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пояснюється, що молодший бакалавр – це ступінь, яку отримує студент по завершенню
«короткого циклу» вищої освіти (було прослухано предметів на 90–120 кредитів).
Диплом молодшого бакалавра будуть отримувати випускники технікумів і коледжів.
Для порівняння, для одержання диплома бакалавра студенту необхідно прослухати
дисциплін на 180–240 кредитів.
Відповідно до статті 7 ЗВО мають право видавати дипломи як державного зразка,
так і «власні документи про вищу освіту» (якщо програма закладу вищої освіти була
неакредитованна). Проте обов’язковою частиною диплома бакалавра, магістра, доктора
філософії є додаток до диплома європейського зразка.
Зазначимо, що на сьогодні, якщо студент навчається за рахунок держбюджету, він
отримує диплом безкоштовно. Якщо на контракті – вартість виготовлення диплома
включається у вартість навчання. Граничний розмір вартості виготовлення диплома
визначає Кабмін. ЗВО також мають право видавати спільні дипломи, у тому числі
з іноземними вишами (для цього має бути ухвалено рішення педагогічних рад закладу
вищої освіти). Якщо студент отримує дві спеціальності, він отримує подвійний диплом.
Уся інформація про видані дипломи вноситься закладами вищої освіти до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти (ст. 8). Доступ до цієї бази здійснюється
через офіційний сайт Міносвіти [4].
Особливої уваги набуває розвиток академічної доброчесности, зокрема належного
цитування, протидії плагіату, анонімного рецензування [2]. На сьогодні одним
із важливих кроків ЗВО є створення національної бази студентських кваліфікаційних
та наукових робіт, дисертацій, статей, рецензій, дипломних та курсових робіт тощо.
Важливим є розвиток дослідницької та інноваційної інфраструктури закладів вищої
освіти. Сьогодні заклади вищої освіти працюють над забезпеченням віддаленого
доступу до міжнародних наукометричних баз, зокрема Scopus, Thompson Reuters,
The European Reference Index for the Humanities and the Social Science, математичних
баз тощо, а також до провідних бібліотек.
Актуальності набирає модернізація наукової та науково-технічної інфраструктури
системи вищої освіти, зокрема – створення центрів колективного користування
науковим й інноваційно-виробничим обладнанням.
Змінюються підходи й у підготовці наукових кадрів. Мова йде вже
про забезпечення відкритості й прозорості під час підготовки до захисту дисертацій.
Створення та постійне оновлення електронної бази рецензентів за спеціальностями
зі зазначенням списку публікацій та переліку рецензованих робіт.
Законом України «Про вищу освіту» передбачено розширення академічної,
організаційної, кадрової і фінансової автономії ЗВО [3].
Відповідно до ст. 32 діяльність закладів вищої освіти в Україні базується
на принципах автономії та самоврядування, у тому числі й у фінансовій сфері. Заклади
вищої освіти мають право самостійно визначати організацію навчального процесу;
вибирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, визнавати навчальні ступені,
отримані в іноземних вишах; надавати додаткові навчальні послуги [4].
Основне завдання – забезпечити закладам вищої освіти правову і методичну
підтримку для реалізації прав автономії на засадах відповідальности.
Особливістю фінансування вищої освіти України сьогодні є підвищення
ефективности державних витрат на вищу освіту без суттєвого збільшення їхньої частки
в консолідованому бюджеті держави з метою забезпечення потреб суспільства
та економіки у фахівцях з вищою освітою й гарантованого надання особам, здатним
здобувати вищу освіту, якісної освіти.
Суттєві зміни відбуваються в системі фінансування вищої освіти. Сьогодні одним
із підходів є запровадження блочних грантів (performance-based funding), які
передбачають державне фінансування ЗВО. Обсяг цього фінансування визначається
за формулою, що враховує якісні й кількісні показники його діяльності. Формула
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розраховує не абсолютний розмір коштів, а відносний показник у межах видатків
державного бюджету. Важливими є індивідуальні ґранти на навчання, які передбачають
державне фінансування абітурієнта. Здобувач вищої освіти отримує право на оплату
з коштів державного бюджету певної суми за його навчання у ЗВО. Кошти гранту
щорічно перераховуються до ЗВО за місцем його успішного навчання.
Також держава видає безвідсоткові кредити (або з відсотком, який буде
дорівнювати рівню інфляції) на будь-яку форму навчання, з відстрочкою погашення
на період навчання.
Значна увага сьогодні приділяється удосконаленню структури системи вищої
освіти через оновлення переліку галузей знань і спеціальностей вищої освіти,
запровадження системи кодифікації освітніх програм, запровадження в практику нової
класифікації типів ЗВО, удосконалення мережі ЗВО з точки зору забезпечення доступу
до якісної вищої освіти та раціонального використання коштів Державного бюджету
з урахуванням суспільних потреб.
Актуальним залишається питання невідповідності структури вітчизняної вищої
освіти вимогам Болонського процесу, що ускладнює міжнародну порівнюваність
освітніх програм і кваліфікацій. Це вимагає прийняття певної кормативно-правової
бази для розвитку вищої освіти.
Підтримуємо думку про те, що це питання можна вирішити шляхом розробки
і запровадження
Національної
стандартної
класифікації
освіти,
здійснення
інформаційно-роз’яснювальної та консультаційної підтримки ЗВО щодо кодифікації
освітніх програм і кваліфікацій.
Основними елементами організації освітнього процесу та Національної рамки
кваліфікацій, є визначення рівнів вищої освіти та узгодження з Національною рамкою
кваліфікацій; уточнення визначення освітніх ступенів; урахування особливості професій,
для доступу до яких запроваджено додаткове регулювання; передбачення норм щодо
зв’язку переліку галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною
класифікацією освіти; оновлення норм, які стосуються стандартів вищої освіти,
доповнено нормою щодо стандартів вищої освіти спеціальностей, необхідних для
доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання; приведення форм
здобуття вищої освіти відповідно до Закону України «Про освіту», дане визначення
кожної форми.
Процес управління вищою освітою удосконалюється через дебюрократизацію
та децентралізацію. На сьогодні забезпечується прозорість управління вищою освітою,
запроваджуються умови для ефективного громадського контролю та нагляду.
Важливо залучати професійну громадськість, роботодавців до управління ЗВО
та визначення змісту навчання. У ЗВО створюються Наглядові ради, які сприяють
розвитку освітньої політики. Затверджено методику розробки освітніх програм.
Реформування системи вищої освіти України сьогодні забезпечується шляхом
її інтеграції в Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький
простір. Формування зрозумілої та відкритої системи освіти для міжнародної спільноти
буде реалізуватись через забезпечення конкурентоздатності ЗВО, підтримку
міжнародного співробітництва у вищій освіті, участь ЗВО у міжнародних освітніх
і дослідницьких програмах, програмах академічної мобільності, міжнародних
рейтингах тощо.
Звернена увага на посилення потенціалу ЗВО через упровадження результатів
міжнародних освітніх і дослідницьких проєктів в Україні на національному
та інституційному рівнях, оскільки на сьогодні спостерігається повна закритість
національної системи вищої освіти, обмежена представленість вищої освіти України
на міжнародній арені.
Важливим є запровадження системи заохочення ЗВО до розроблення та реалізації
стратегії інтернаціоналізації як невід’ємної частини їхнього стратегічного розвитку
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та міжнародного співробітництва, академічної мобільності через урахування
відповідних параметрів при визначенні обсягів державного фінансування ЗВО
та внесення змін до законодавства з метою спрощення реалізації міжнародної
двосторонньої академічної мобільности та залучення іноземців на навчання
та до викладання в ЗВО України.
На
державному
рівні
необхідно
сформувати
державну
стратегію
інтернаціоналізації вищої освіти з урахуванням результатів реалізації міжнародних
освітніх і дослідницьких проєктів.
Формування нової генерації науково-педагогічних, наукових, педагогічних
працівників ЗВО, яка від початку відповідає сформульованим вище умовам, а також
трансформація свідомості та переозброєння новими підходами до власної професійної
діяльності значної частини нинішнього викладацького корпусу.
Сьогодні розробляють нові моделі підвищення професійної кваліфікації науковопедагогічних працівників, які ґрунтуються на поліваріативності схем організації
та змісту навчання, просуванні кращих освітніх практик, передбачають опанування
методиками та технологіями розвитку дослідницько-інноваційної компетентності.
Важливим є системне заохочення наукової та професійної активності науковопедагогічних працівників, їхньої академічної мобільности (міжнародної та внутрішньої),
розширення практик творчих відпусток та стажування (зокрема за кордоном). Вимогою
сьогодення є запровадження практики участі іноземних викладачів в освітньому процесі
українських університетів, опанування вітчизняними викладачами новітніми
інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проєктними навчальними
технологіями спільного вироблення нового знання.
Упроваджується практика присвоєння вчених звань з урахуванням публікацій
у міжнародних виданнях, що входять до авторитетних міжнародних наукометричних
баз (Scopus, Thompson Reuters, The European Reference Index for the Humanities and the
Social Sciences (ERIH PLUS), математичні бази тощо), а також з урахуванням іншої
наукової та науково-педагогічної діяльності [3].
Створюється внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльности
та якости вищої освіти; необхідні умови для отримання вищої освіти особами
з особливими освітніми потребами.
Відповідно до ст. 44-46 прийом абітурієнта для здобуття ступеня молодшого
спеціаліста або бакалавра здійснюється за результатами незалежного зовнішнього
тестування та конкурсу творчих/фізичних здібностей, а також враховують середній бал
атестата. Правила прийому визначає виш, однак частка сертифіката зовнішнього
оцінювання в конкурсному балі повинна бути не менше 20%, середній бал атестата
повинен займати не більше 10%, а частка конкурсу творчих/фізичних здібностей
абітурієнта не повинна перевищувати 50% загального балу. «Особливі успіхи»
абітурієнта (призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад або III етапу МАУП) або успішне
завершення підготовчих курсів може займати не більше 5% в підсумковому бал
абітурієнта.
У законопроєкті відсутня норма про обов’язкове відпрацювання трьох років для
студентів вишів, які навчалися за рахунок державного або місцевого бюджетів. Раніше
діяла норма обов’язкового відпрацювання випускниками медичних, педагогічних
і правоохоронних закладів вищої освіти за держзамовленням трирічного стажу роботи
в бюджетних організаціях [4].
Важливо, що сьогодні врегульовано процедуру ліцензування освітньої діяльності,
вступу на навчання для здобуття вищої освіти, окремі питання, що стосуються
забезпечення якості вищої освіти, створюється Національна рамка кваліфікацій (Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти № 392-IX від 16.01.2020 р.). Змінюється процедура
ліцензування, в основі Постанова КМ України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про

172



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»).
Ліцензування закладів вищої освіти має відбуватись онлайн. Ліцензування для майже
100 професій скасовується, запроваджується ліцензування так званих «регульованих»
професій. Передбачено зміст ліцензійних умов, деталізовано процедуру видачі ліцензії
та повноваження МОН України. Зазначимо, що у сфері вищої освіти ліцензуванню
підлягають:
1) освітня діяльність закладу вищої освіти на певному рівні вищої освіти;
2) освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння
професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.
Подано вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії, її переоформлення,
звуження провадження освітньої діяльності. Установлено, що прийом на навчання
іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється за результатами вступних
іспитів і на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються
документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів
успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої
освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень
освіти.
Отже, у статті розглянуто питання трансформації системи вищої освіти України
(2014–2019 рр.). Закцентовано на змінах, які відбулись у вищій освіті з ухваленням
Закону України «Про вищу освіту».
Перспективи подальших наукових розвідок передбачають розгляд питання
періодизації розвитку вищої в Украіні та фунціювання вищої освіти в контексті змін
нормативно правової бази.
Література:
1.
2.
3.
4.

5.

Аналіз реформування освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/reformaosviti.gov.ua.
Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року/ Проект (неофіційний текст)
URL: http://search.li gazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1109.html
Новий закон про вищу освіту. Які інновації очікують вищу школу? URL:
http://www.kau.com.ua/novini/193-novij-zakon-pro-vishchu-osvitu-yaki-innovatsiji-ochikuyutvishchu-shkolu.html.
Реформа
вищої
освіти:
якісні
зміни
чи
біг
на
місці?
URL:
https://hromadske.volyn.ua/reforma-vyschoji-osvity-yakisni-zminy-chy-bih-na-mistsi/

Tkachenko U. Y.
TRANSFORMATION OF UKRAINIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION (2014–2019)

The article deals with the problems of reforming higher education in Ukraine (2014–2019),
analyses the changes that have occurred in higher education with the adoption of the new version
of the Law of Ukraine «On Higher Education» (2014). The accreditation levels of higher education
institutions have been abolished. Conditions for equal access of people to higher education
on a competitive basis in accordance with the requirements of the Constitution of Ukraine have been
analysed. Access to higher education for socially vulnerable categories of people became easier. Increased
attention is being paid to the creation of the system of provision and continuous improvement
of the quality of higher education. The National Agency for the Quality of Higher Education has been
established, which is a permanent collegial body that implements state policy in the field of higher
education. The issues of academic virtue development, including proper citation, countering plagiarism,
anonymous peer review, have been analysed. The modernization of the scientific and scientific-technical
infrastructure of the higher education system is becoming more urgent. There is extension
of the academic, organizational, personnel and financial autonomy of the Higher Education
Institutions. The attention is focused on the procedure of licensing of the educational activities,
admission to receiving higher education, individual issues related to quality assurance in higher
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education, requirements to the head of the institution, the National Qualifications Framework. The
basic elements of organization of the educational process and the National Qualifications Framework
have been considered. The issues of systematic encouragement of scientific and professional activity
of scientific-pedagogical workers, their academic mobility.
Key words: reformation, higher education, higher education of Ukraine, accreditation, licensing.
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Цюпак І. М.*
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті автором здійснено аналіз наукових досліджень щодо підвищення кваліфікації
вчителів у системі неперервної освіти України. Зазначено потребу дослідження теорії
й практики підвищення кваліфікації вчителів на різних етапах становлення української
державності. В умовах модернізації освіти України посилюється інтерес до історичного
аспекту суспільного зростання, динаміки явищ виховання, навчання, підготовка,
перепідготовка та підвищення кваліфікації вихователів, учителів та педагогів, оскільки
це виступає впливовим чинником соціального прогресу. Набуває ваги потреба дослідження
проблем підвищення кваліфікації учителів в окремих регіонах, історико-педагогічних
трансформацій освітніх систем.
Аналіз науково-педагогічної, історико-педагогічної літератури та вивчення досліджень
з окремих питань підвищення кваліфікації вчителів засвідчив, що сучасні науковці визначають
і певною мірою розкривають сутність проблеми. Класифікація наукових досліджень з історії
розвитку, становлення та модернізації освіти розкриє можливості для ґрунтовного
дослідження специфіки функціонування й організації педагогічного процесу, їхнього впливу
на становлення освіти та впровадження позитивного педагогічного досвіду в практику
сучасних закладів освіти.
Проаналізувавши головні аспекти педагогічних досліджень в галузі підвищення
кваліфікації вчителів, можна зазначити, що означена проблема є актуальною в сучасних
умовах розвитку неперервної освіти та сприятиме формуванню інноваційного дослідницького
простору, а також спрямована на підвищення рівня освіченості та удосконалення наукового
мислення й рівня роботи педагогічних дослідників.
Історико-педагогічні дослідження в межах певної географічної території мають
найбільшу цінність, тому що розкривають динаміку підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів в історичній ретроспективі, умови удосконалення професійно-особистісних якостей
та специфіку організації процесу підвищення кваліфікації вчителів-предметників, зміст,
напрями, особливості управління тощо.
Ключові слова: освіта, учитель, підвищення кваліфікації, неперервна освіта, Україна.
В умовах модернізації освіти України посилюється інтерес до історичного аспекту
суспільного зростання, динаміки явищ виховання, навчання, підготовка, перепідготовка
та підвищення кваліфікації вихователів, учителів та педагогів, оскільки це виступає
впливовим чинником соціального прогресу. Набуває ваги потреба дослідження
проблем підвищення кваліфікації учителів в окремих регіонах, історико-педагогічних
трансформацій освітніх систем.
Державна політика в галузі освіти, проблема вибору освітньої парадигми,
узагальнення перспективних напрямів розвитку й векторів модернізації системи
підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Україні висвітлено в таких основних
*
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документах державного рівня: Державна національна програма «Освіта» («Україна
XXI століття») (1993), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.,
галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, нормативно-правовий
документ «Національна рамка кваліфікацій»; Закони України «Про професійнотехнічну освіту», «Про освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про вищу
освіту».
Аналіз науково-педагогічної, історико-педагогічної літератури та вивчення
досліджень з окремих питань підвищення кваліфікації учителів засвідчив, що сучасні
науковці визначають і певною мірою розкривають сутність проблеми: аналіз організації
навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
(Березняк Є. С., Зубко А. М., Кузьменко В. В., Примакова В. В.); висвітлено напрями
використання позитивного досвіду Греції, Канади, США та Великобританії в системі
підготовки та підвищення кваліфікації вчителів України за сучасних умов
(Карпинська Л. О., Мукан Н. В., Проценко О. Б.); аналіз проблеми підвищення
професійної кваліфікації вчителів у сучасному інформаційному суспільстві, умови
ефективного застосування освітянами телекомунікаційних засобів (Смульсон М. Л.).
Проте відзначимо, що аналіз наукових досліджень щодо підвищення кваліфікації
вчителів у системі неперервної освіти України не отримали належної уваги з боку
науковців. Дослідження, що стосуються неперервної освіти України, з урахуванням
часових тенденцій, мають вибірковий характер, що обумовило актуальність
дослідження.
Мета статті – аналіз наукових досліджень підвищення кваліфікації вчителів
у системі неперервної освіти України.
Класифікація наукових досліджень з історії розвитку, становлення та модернізації
освіти розкриє можливості для ґрунтовного дослідження специфіки функціювання
й організації педагогічного процесу, їхнього впливу на становлення освіти
та впровадження позитивного педагогічного досвіду в практику сучасних закладів
освіти. Таким чином, повна характеристика роботи в галузі освіти включає оцінку
різних сторін дослідження [22, с. 1182].
Історико-педагогічний аналіз проблем організації педагогічної праці вчителів
народної школи здійснює Столярчук Т. О. в дослідженні «Проблеми організації
педагогічної праці вчителя народних шкіл (друга половина XIX – початок ХХ століття)»
[19]. Автором здійснено ретроспективний аналіз соціально-політичних й організаційнопедагогічних умов праці вчителів та з’ясовано особливості організації їхньої самоосвіти
та підвищення кваліфікації.
У дослідженні Сігаєвої Л. Є. «Становлення і розвиток системи підвищення
кваліфікації вчителів в Україні (20 – 30-ті роки ХХ ст.)» [16] автором розкрито проблеми
становлення й розвитку змісту та форм підвищення кваліфікації вчителів в Україні
в 1920 – 30-ті рр., визначено соціально-економічні, організаційні чинники, які впливали
на формування системи підвищення кваліфікації вчителів.
Дисертаційне дослідження Капченко О. Л. присвячено діяльності районних
відділів народної освіти з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні.
Автором здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз стану підвищення
кваліфікації педагогів у діяльності районних відділів народної освіти в 1945–1990 роках
[11]. Відмінність змісту та форм організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
на думку Капченко О. Л., залежить від освітніх парадигм, змін у галузі освіти,
соціального замовлення. Автор розкриває тенденції та закономірності динаміки
трансформації змісту, структури й форм підвищення кваліфікації педагогів.
У наукових дослідженнях Столярчук Т. О., Сігаєвої Л. Є., Капченко О. Л. здійснено
ретроспективний аналіз тенденцій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
України, що дає можливість виявити перспективи модернізації цієї галузі на сучасному
етапі.

175



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


Частина дисертаційних досліджень, що присвячена вивченню проблеми
підвищення кваліфікації вчителів науковцями розглядалися не лише в межах часового
періоду, а й з використанням регіонального підходу й за актуальними проблемами
освіти. Зокрема, науковий доробок Завгородньої Т. К. демонструє розвиток теорії
і практики навчання в системі підвищення професійної кваліфікації вчителів Галичини
в 20 – 30-ті р. ХХ ст. [8]. Автором розкрито основні напрямами підвищення кваліфікації
вчителів, представлено методи, форми і засоби, які застосовувались у системі
безперервної підготовки вчителів означеного краю; з’ясовано дидактико-методичний
аспект підвищення кваліфікації вчителя в міжвоєнний період.
Пенішкевич О. І, аналізуючи розвиток українського шкільництва на Буковині
з XVIII ст. до початку Першої світової війни (1914 р.), наводить характеристику
професійної підготовки і підвищення кваліфікації вчителів й описує систему, структуру,
принципи; розглядає діяльність українських культурно-освітніх та учительських
товариств Буковини в розбудові шкільництва [15]. Дослідження Хілько І. О. теж
присвячене розвитку освіти на Буковині [21], у якому автор характеризує систему
підготовки та підвищення кваліфікації вчителів художньо-мистецьких дисциплін
у школах Буковини в другій половині XIX – 1930-х рр. й обґрунтовує можливості
творчого використання педагогічної спадщини в сучасній художній освіті.
Колективом
науковців
(Ананьєв А. М.,
Білова Н. К.,
Богуш А. М.,
Андрущенко В. П., Бегунович В. А., Кремень В. Г., Нестеренко Г. О. [5]) висвітлено
історію становлення та розвитку педагогічної освіти на Одещині.Увагу авторами
приділено організації підвищення кваліфікації вчительських кадрів у просвітницькій
діяльності Одеського педагогічного музею.
Значний масив досліджень проблеми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
стосується вчителів окремих дисциплін, удосконалення їхньої професійної
майстерності, освіченості тощо.
Науковий добуток Гончаренко Л. А. розкриває важливу для української системи
освіти проблему, а саме: «формування готовності вчителів до професійної діяльності
за умов полікультурного простору в системі післядипломної освіти в контексті
глобалізаційних процесів» [6]. Автор характеризує процес організації полікультурної
підготовки педагогів під час проходження курсів підвищення кваліфікації, а також
у міжкурсовий період.
Унтілова Е. А. науково обґрунтовує змістовий аспект, визначає педагогічні умови
формування еталонів ефективної педагогічної взаємодії в процесі підвищення
кваліфікації вчителів [20]. Дослідницею розроблено й експериментально апробовано
методику формування еталонів ефективної педагогічної взаємодії в процесі підвищення
кваліфікації вчителів й удосконалено методи застосування набутих умінь.
Особливості діалогізації дидактичного процесу в курсовій підготовці педагогічних
кадрів розкрито в дослідженні Зазуліної Л. В. [9]. Автором обґрунтовано дидактикодіалогічну модель підвищення кваліфікації вчителя в контексті творення діалогічного
простору освітнього процесу й доведено її доцільність щодо підвищення рівня
теоретичних і практичних знань, умінь учителів, зміни їхньої мотиваційно-діяльнісної
орієнтації на гуманізацію педагогічного процесу.
У дослідженні Соколовської А. П. викладено авторські позиції щодо
вдосконалення педагогічного процесу в загальноосвітній школі за рахунок подолання
вузькопредметного підходу в системі підвищення кваліфікації освітян [17]. Вона подає
фактори, які під час післядипломного навчання вчителів сприяють ефективному
розвиткові шкільної практики й зазначає такі, що гальмують цей процес.
Соколовська А. П. розкриває важливі теоретико-методологічні положення, на яких
базується дієвий вплив закладів післядипломної освіти на вдосконалення педагогічного
процесу в загальноосвітній школі.
Проблему моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації
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вчителів розкрито в дослідженні Білик Н. І. [2]. Автор пропонує модульноперсонологічний підхід до системи підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає
набуття вчителями знань, умінь користуватися логікою, методологією та системою
наукового дослідження.
Білик Н. І. рекомендує для ефективного підвищення кваліфікації вчителів
використовувати технологію моделювання процесу навчання на підставі визначення
навчальних модулів; курси як організаційно-діяльнісну гру на базі одного педагогічного
колективу; річні інтегровані курси пролонгованої ділової гри для фахівців суміжних
предметів, які претендують на вищу кваліфікаційну категорію; дистанційні консалткурси. Визначена автором технологія спрямована на формування іміджу сучасного
педагога та удосконалення педагогічної майстерності вчителів за умов особистісно
орієнтованої освіти.
Педагогічна техніка вчителя як наукова проблема в системі підвищення
кваліфікації розкрита в дослідженні Болсун С. А. [3]. Автором уточнено сутність
й виділено особливості вияву педагогічної техніки вчителів, розглянуто соціальнопедагогічні умови для забезпечення ефективності процесу підвищення кваліфікації
в закладі післядипломної освіти й розроблено технологію розвитку педагогічної техніки
вчителя.
Дисертацію Вітюк В. В. присвячено проблемі розвитку професійно-особистісних
якостей учителів-предметників у системі післядипломної освіти [4]. Науковцем
визначено організаційно-педагогічні умови розвитку професійно-особистісних якостей
учителів-предметників, конкретизовано зміст та організаційно-методичне забезпечення
в системі підвищення кваліфікації на взаємопов’язаних рівнях, а саме: область – район –
школа.
Розвитку набули питання щодо вдосконалення підходів до застосування інновацій
у системі підвищення кваліфікації вчителів певних дисциплін:
– удосконалення підходів до застосування інновацій у системі підвищення
кваліфікації вчителів музики [7];
– зміст теоретичного та практичного підвищення кваліфікації педагогів-музикантів
у курсовий та міжкурсовий періоди навчання (освітньо-кваліфікаційні програми,
навчально-тематичні плани проблемно-тематичних курсів, навчально-методичний
комплекс спецкурсів «Педагогіка мистецтва як педагогіка духовності», «Науковопрактичні основи музичної та музично-педагогічної творчості», «Культура музичного
сприймання» та система творчих завдань з відповідним науково-методичним,
навчально-методичним забезпеченням [12];
– підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін як процесу володіння
відповідною системою мистецько-професійних і психолого-педагогічних знань,
професійно-виконавських умінь та навичок, особистих якостей на підставі засвоєння
фаху (музика, образотворче мистецтво, хореографія) [1];
– програмно-методичне забезпечення курсового навчання, зміст і особливості
науково-методичного й організаційно-педагогічного супроводу вчителів природничих
дисциплін у системі підвищення кваліфікації до профільного навчання
старшокласників й реалізації диференційованого підходу [18];
– зміст еколого-педагогічної підготовки вчителів у процесі підвищення
кваліфікації, форми та методи її здійснення [10];
– інноваційна педагогічна технологія використання літературного краєзнавства
в системі підвищення кваліфікації вчителів-словесників (концептуальні засади, критерії
формування змісту літературного краєзнавства, система методів та прийомів) [13];
– зміст, сутність і структура творчого самовираження особистості вчителясловесника в системі післядипломної педагогічної освіти [14].
Зазначені дослідження розкривають перед нами картину динаміки процесу
підвищення кваліфікації вчителів у певний часовий період, ураховуючи політичні
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зміни, регіональні особливості та окремі аспекти й напрями освіти. Історико-педагогічні
дослідження в межах певної географічної території мають найбільшу цінність, тому що
розкривають динаміку підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в історичній
ретроспективі, умови удосконалення професійно-особистісних якостей та специфіку
організації процесу підвищення кваліфікації вчителів-предметників, зміст, напрями,
особливості управління тощо.
Таким чином, проаналізувавши головні аспекти педагогічних досліджень у галузі
підвищення кваліфікації вчителів, можна зазначити, що означена проблема
є актуальною в сучасних умовах розвитку неперервної освіти та сприятиме формуванню
інноваційного дослідницького простору, а також спрямована на підвищення рівня
освіченості та удосконалення наукового мислення й рівня роботи педагогічних
дослідників.
Перспективи подальших наукових досліджень полягають у з’ясуванні специфіки
формування фахової майстерності вчителів-філологів у контексті освіти протягом
життя.
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Tsyupak I. M.
ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON IMPROVING THE QUALIFICATION
OF TEACHERS IN THE CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

The author analyzes scientific researches on teacher training in the system of continuous
education of Ukraine. The need to study the theory and practice of teacher training at different stages
of becoming Ukrainian state is outlined. In the context of the modernization of Ukraine’s education,
interest in the historical aspect of social growth, the dynamics of the phenomena of upbringing,
education, training, retraining and professional development of educators, teachers and pedagogues
is increasing, as it is a powerful factor in social progress. The need to study the problems of teacher
training in particular regions, the historical and pedagogical transformations of educational systems
is gaining weight.
The analysis of scientific-pedagogical, historical-pedagogical literature and the study of studies
on specific issues of teacher training showed that modern scholars identify and to some extent reveal the
essence of the problem. Classification of scientific research on the history of development, formation and
modernization of education will open opportunities for a thorough study of the specifics
of the functioning and organization of the pedagogical process, their impact on the formation
of education and the introduction of positive pedagogical experience in the practice of modern
educational institutions.
Analyzing the main aspects of pedagogical research in the field of teacher training, it can be noted
that this problem is relevant in the current conditions of development of lifelong education and will
contribute to the formation of innovative research space, as well as aimed at improving the level
of education and improvement of scientific thinking and pedagogical work.
Historical and pedagogical researches within a certain geographical area are of the greatest value
because they reveal the dynamics of professional development of pedagogical personnel in historical
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retrospect, conditions of improvement of professional and personal qualities and the specifics
of the process of professional development of subject-teachers, content, management, etc.
Key words: education, teacher, advanced training, continuing education, Ukraine.
Дата надходження статті: «23» серпня 2019 р.

УДК 378.147
Цюприк А. Я.*
ФІЛОСОФСЬКО-НАУКОВІ ПЕРЕДУМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті висвітлено положення оптимізації вищої освіти, яка передбачає поглиблення
змісту професійної підготовки студентів. Показано, що засвоєння авдиторного компонента
знання не дозволяє забезпечити процесу їх повноцінного засвоєння студентами. Аналізуються
закони філософії в контексті педагогічних основ самостійної діяльності студентів. Показано,
що розвиватися може лише система самостійно вироблених знань, а сукупність
фактологічних знань є догматичною. Розглядаються базові положення самостійної діяльності
студентів в контексті філософських категорій (оптимізацію самостійної освіти студентів
як одиничне доцільно реалізовувати в навчанні, ураховуючи тісний зв’язок із розвитком
професійної освіти як загальним та розвитком самостійної освіти як особливим;
результативність самостійної діяльності, окрім наукового обґрунтування та прогнозування
часового інтервалу появи реального результату оптимізації, потребує забезпечення певних
умов у середовищі навчання, адаптації до цих умов викладачів і студентів, що дає змогу
одержати максимальний результат професійної підготовки з мінімальною затратою сил
та навчального часу; одним із найважливіших завдань самостійної діяльності студентів
є виокремлення закономірностей її оптимізації серед інших випадкових явищ; у самостійній
діяльності студента необхідно реалізувати єдність змісту, форми, функції та структури,
тому що нівелювання форм оптимізації суттєво гальмує розвиток її змісту, а недооцінення
функцій гальмує інноваційні зміни структури освіти; самостійна освіта передбачає,
передусім, розуміння внутрішнього її сенсу, розкриття суперечностей тенденцій
професіоналізації та професіоналізму в підготовці студентів, що дає змогу ефективно
розвивати зовнішній бік самостійної діяльності; щоб обґрунтувати та використати
в навчанні оптимізацію самостійної освіти, треба розкрити її сутність, вивчити внутрішні
процеси, а не зупинятися лише на зовнішньому аспекті явища оптимізації).
Ключові слова: самостійна діяльність, авдиторна діяльність, студент, заклади вищої
освіти, оптимізація, філософсько-методологічні передумови, закони філософії, категорії
філософії,
Оптимізація освіти – важлива передумова й основа становлення професійної
компетентності фахівця, розвитку в нього творчого потенціалу мислення й культури.
Студент за перші три-чотири роки навчання повинен охопити загальні і професійні
дисципліни, бо саме вони містять коло основоположних питань як із фундаментальних,
так і з загальноосвітніх галузей знань, без яких немислима інтелігентна людина.
Водночас саме по собі навіть глибоке засвоєння авдиторного компонента знання зовсім
не рівнозначне розумінню й можливості продуктивно використовувати набуті знання.
Під оптимізацією зазвичай розуміють максимізацію чи мінімізацію певного
корисного результату (мети, цільової функції, критерію ефективності тощо) за рахунок
«оптимального» розподілу наявних ресурсів. Але принципово важливо розуміти: якщо
немає мети, не визначено, який результат ми прагнемо отримати, то немає
й оптимізації. Оптимізація – це не будь-яке покращення, а досягнення найкращого
*
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можливого за наявних умов результату 1.
Оптимізація професійної освіти є сучасною вимогою, тож, очевидно, треба
знаходити шляхи оптимального поєднання самостійної діяльності з авдиторною
компонентою навчання, а не протиставляти їх одна одній. Оптимізація співвідношення
авдиторної та самостійної діяльності студента є однією з важливих проблем, які
практично не досліджувалися в педагогічній науці. Продуктивність ідеї багаторівневої
оптимізації полягає в об’єднанні власне оптимізації співвідношення авдиторної
та самостійної діяльності студента в єдиний цілісний процес. Закони філософії
в контексті самостійної діяльності розглядаємо як обґрунтування концептуальних ідей
самостійної діяльності.
Ми переконані, що правильне розуміння й застосування філософських категорій
до теоретичних і практичних цілей освіти суттєво допомагають у виконанні суто
професійних завдань. У дослідженні філософських категорій у контексті самостійної
діяльності студентів ми послуговувалися загальноприйнятими визначеннями
і трактуваннями філософських категорій, відображених у філософській літературі.
На теоретичному й методологічному рівнях досліджувану проблему розглядали
в різних контекстах: оптимізація в освіті (В. Бахрушин 1), розвиток теорії і практики
самостійної роботи студентів у навчальному процесі в другій половині ХІХ – початку
ХХІ століття (В. Бенера 2), індивідуалізація самостійної навчальної діяльності
(А. Бугра 3), критерії оптимізації навчання в закладі вищої освіти (З. Ковальчук 4),
організація самостійної навчальної діяльності студентів (О. Малихін 5), теоретико-методологічні
аспекти формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності студентів (О. Муковіз 6),
теоретико-методологічні основи розвитку самостійної пізнавальної діяльності
(М. Солдатенко 7) тощо. Водночас аналіз феномену самостійної навчальної діяльності
в контексті філософських категорій не був предметом уваги дослідників, що й зумовило
вибір тематики пропонованої статті.
Мета статті – обґрунтувати теоретичні засади оптимізації самостійної діяльності
в контексті провідних категорій філософії.
У визначенні критеріїв оптимізації педагогічного процесу вищих навчальних
закладів, насамперед, необхідно відобразити зміст і значення дисциплін, які вивчаються.
Спочатку «за відповідними критеріями оцінюються початкові рівні успішності
студентів. Наприкінці відбувається порівняння досягнутих результатів із оптимально
можливими, зіставлення витрат часу на авдиторну та позаавдиторну роботу
з припустимими нормативами та тільки після цього доходять висновку щодо ступеня
оптимальності здійсненої системи заходів» 4, с. 114. Стратегії самостійного пізнання
стають механізмом, який забезпечує можливість вільної реалізації суб’єктів
педагогічного процесу, право вибору особистістю індивідуальної траєкторії
професійного розвитку 2, с. 5.
Індивідуалізацію самостійної навчальної діяльності запропоновано розуміти
як таку організацію цієї діяльності, за якої індивідуально-типологічні особливості
студентів ураховуються на етапах цілепокладання, мотивації, вибору й виконання
навчальних завдань, засобів самостійного опрацювання навчального матеріалу,
контролю, самоконтролю і самокорекції, що дозволяє забезпечувати досягнення
оптимальних навчальних результатів, оволодіння методами самостійної навчальної
діяльності та розвиток потенційних можливостей кожного із суб’єктів навчання 3, с. 14.
Для ефективної оптимізації навчального процесу необхідно, насамперед,
удосконалити самостійну діяльність студентів. Однак розроблення ґрунтовної теорії
вимагає опори на філософсько-наукові та методологічні засади. Розглянемо в контексті
філософських категорій проблему самостійної діяльності студентів.
У контексті професійної освіти одиничним може бути самостійна діяльність
конкретного студента. Одиничне – це об’єкт у всій сукупності властивих йому ознак,
що відрізняють його від усіх інших об’єктів і складових, формують його індивідуальну
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якісну й кількісну визначеність. За умови глибшого пізнання схожості однорідних
предметів або процесів з’ясовується, що підставою для цього є закономірність
існування, зміни і розвитку одиничних предметів у їхніх зв’язку, взаємодії та єдності.
У цьому сенсі загальне становить єдність у розмаїтті одного класу предметів і процесів.
Предмети можуть мати різні ступені спільності. Якщо загальні властивості
й відношення властиві тільки вузьким групам об’єктів, вони особливі. Прикладом такої
особливості може бути самостійна освіта студента, тобто фахівця конкретного профілю.
При цьому загальне – професійна освіта – становить двояке відношення: стосовно
одиничного (самостійної освіти) професійна освіта становить загальне, а стосовно
більшого ступеня спільності (професійної освіти) – особливе, тому оптимізація
самостійної освіти студента не існує сама по собі, поза зв’язком з іншим. Вона не може
ні виникнути, ні зберегтися, ні змінитися без зв’язку зі загальними тенденціями
оптимізації професійної освіти, підготовкою студентів тощо. А ці поняття пов’язані між
собою, взаємодіють, перебувають у взаємній залежності, вони повинні мати «точки»
зіткнення, бути однорідними, спільними.
Акцентуємо на дуже важливій думці, яка обґрунтовує доцільність дослідження
конкретного виду освіти (наприклад, самостійної) у професійній підготовці конкретного
профілю фахівця (наприклад, студента). Суто випадкові одиничні відхилення
відсіюються й зникають, взаємно погашаючи одне одного, не перетворюючись
на загальнозначущі. Загальне розкривається в понятті тільки через віддзеркалення
одиничного. Завдяки цьому наукове поняття й утілює в собі розмаїття особливого,
а не абстрагується від нього. Наука має справу з узагальненнями й оперує загальними
поняттями. Саме завдяки узагальненню встановлюють закони. Водночас загальне
виявляється тільки через одиничне. Наприклад, під загальним поняттям «самостійна
освіта студента» йдеться про безліч різноманітних фахівців, особистостей, які здобули
освіту, але виявляють і використовують її по-різному, залежно від своїх індивідуальних
особливостей. Аналогічно викладачі-практики, маючи на меті формування самостійної
освіти в студентів, роблять це по-різному, виходячи зі своїх індивідуальних можливостей
та уявлень.
Оптимізація самостійної освіти студента залежить не лише від того, які цілі
та установки сформовані в межах освітнього процесу. Як викладач-практик, так і вчений,
дослідник досягне небагато, навіть може досягти результату, прямо протилежного тому,
до якого прагне, якщо він підходитиме в процесі реалізації до ідей самостійної
діяльності студента з погляду загального поняття «студент» чи «майбутній студент»,
тому принцип індивідуалізації має важливе значення під час розроблення, а основне –
на етапі впровадження самостійної діяльності в практику.
Причинність найбільш рельєфно виражається саме в самостійно вироблених
знаннях. Загальне поняття про причинний і функціональний зв’язки слугує основою
для виявлення та пояснення конкретних зв’язків у межах спеціальних чи прикладних
знань фахівця. Будь-який наслідок зумовлений взаємодією принаймні двох явищ
чи процесів, тому взаємодія і є справжньою причиною наслідку, характер якого
визначається природою і станом суб’єктів взаємодії. Лише в найпростіших випадках
можна представити причинно-наслідковий зв’язок як односторонню дію.
Зокрема, причиною того чи іншого рівня знань або вмінь студента є його
співпраця з викладачем у навчальному процесі, результат їхньої взаємодії. По-іншому
розподіляється значущість діяльності студента чи викладача для формування певних
знань. Часто така взаємодія зводиться до діяльності викладача, де студентові належить
пасивна роль. Така практика нині не схвалюється, але водночас процес переходу
на новий рівень співпраці «студент – викладач» тривалий і складний. На наш погляд,
переосмислення ролей у цій співпраці особливо актуальне в умовах оптимізації
професійної освіти.
Взаємодія явищ, пов’язаних причинно-наслідковим зв’язком, має певну швидкість,
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тому не варто чекати миттєвого позитивного результату навіть для найкращих
нововведень. Ця теза базується на тому, що між причиною і наслідком існує
послідовність у часі: спочатку виникає причина, а за нею настає наслідок.
Для кількісного опису причинних зв’язків явищ застосовують функціональні
залежності, за допомогою яких можна виражати закономірні зв’язки співіснуючих
властивостей і явищ. У такому разі має місце оборотність, тобто можливість
перестановки місцями незалежних змінних функцій між собою, тому треба відрізняти
причинні й функціональні зв’язки в процесі самостійної діяльності та акцентувати увагу
саме на перших.
Упроваджена в навчальний процес оптимізація освіти може забезпечити
позитивний результат або негативний залежно від середовища, у якому вона
реалізується. У процесі оптимізації освітніх систем, які належать до систем
самоорганізованих, причина їхнього існування виявляється їхнім наслідком. Зокрема,
розвиток теорії самостійної діяльності не є лише наслідком вимог практики, а й теорія
має зворотний вплив на практику.
Адаптація до навколишнього середовища, орієнтація в ньому та адекватність
реакцій на зовнішні дії характерні не тільки для тварин, а й для людини, тому будь-які
інновації потребують психологічної готовності до їх упровадження: недостатньо науково
обґрунтувати та впровадити провідні ідеї самостійної діяльності студента в навчальний
процес, а треба подбати про адаптацію викладачів і студентів до нових підходів
у навчанні, забезпечити усвідомлення ними того, що саме оптимізація освіти дає
максимальний результат професійної підготовки з мінімальною затратою сил
та навчального часу.
Коли пізнання проникає у взаємозв’язки речей, то зв’язок між причиною
і наслідком може проявлятись як у формі закономірності (закону), необхідності, так
й у випадковості. Закон виражає такий зв’язок між явищами, який у цих умовах
здійснюється неодмінно й завжди. Закон вказує також на певні порядок, послідовність,
тенденцію розвитку явищ. Зокрема, зміст професійної освіти закономірно розвивається
структуризацією, оновленням, доповненням, очищенням від застарілих знань тощо.
За допомогою розкриття закономірностей досягається можливість прогнозувати
подальший розвиток освіти на основі взаємодії педагогічної теорії і практики.
Без виявлення закономірностей практично не можливо розвивати наукові теорії.
Доволі часто випадкові явища в педагогіці оголошують закономірними. Звичайно,
вони причинно зумовлені, але від цього не стають необхідними. Оскільки необхідність –
це те, що не може в таких умовах не відбутися, вона передбачає розвиток явищ,
що неминуче випливає з внутрішніх, істотних зв’язків таких явищ.
Наприклад, оптимізація професійної освіти на сучасному етапі необхідна. Вона
випливає із самої сутності та цілей професійної освіти і обов’язково реалізується рано
чи пізно, складніше чи простіше. Причина цього полягає у внутрішніх закономірностях
розвитку професійної освіти. Водночас будь-яка випадковість містить у собі момент
необхідності, так само, як необхідність реалізується через низку випадковостей. Інакше
кажучи, випадковості можуть змінити швидкість перебігу певного процесу, створити
множинність різновидів загального результату, а іноді настільки включитися
в необхідний процес, що самі перетворюються на необхідність. Зауважимо,
закономірності в педагогіці мають статистичний характер, тобто не маючи змоги
передбачати поведінку окремих елементів педагогічної системи, точно передбачають
поведінку її як цілого.
Одним із найважливіших завдань самостійної діяльності студентів є виокремлення
закономірностей її оптимізації серед інших випадкових явищ. Останні характеризують
суб’єктивні умови реалізації цієї оптимізації на практиці.
Одним із завдань педагогічної науки нині є не лише відкриття можливостей
самостійної діяльності, а й цілеспрямовані дії для перетворення цих можливостей
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у дійсність. Можливість виражає тенденцію руху певної системи, вона виникає в певній
дійсності й реалізується в ній. Водночас чимало формальних можливостей ніколи
не перетворюються на дійсність. Реальна можливість узгоджується з об’єктивними
законами, які діють у певних умовах.
Розвиток пізнання рухається від поверхневого, видимого до глибокого, часто
прихованого – сутності, яка визначає підставу всіх змін, що відбуваються з процесом
чи явищем.
Самостійна діяльність студентів за своєю суттю передбачає формування в них
довготривалої системи самостійно вироблених знань і вмінь, які забезпечують здатність
студента ефективно використовувати їх у професійній діяльності. З цього випливають
усі інші її функції, можливості тощо. Водночас ця діяльність як явище є лише зовнішнім
виявом сутності оптимізації, формою її прояву в реальному навчальному процесі.
Нерозрізнення цих категорій може призвести до серйозних дидактичних помилок
та зайвих труднощів у розвитку освітнього процесу, спотворення самої суті оптимізації,
підміни сутності видимістю. А така підміна часто відбувається тому, що, на відміну
від суті, яка прихована, явище лежить на поверхні, хоча всі приховані й видимі процеси
є складовими єдиного руху.
Як і будь-який об’єкт, освіта складається з елементів, які можуть відрізнятися
способом їхнього зв’язку, що характеризує структуру. Тобто кожен об’єкт є певним
чином структурно оформленим змістом. Зміст – це те, з чого складається предмет,
сукупність істотних властивостей і внутрішніх процесів, які становлять його основу,
а форма – це порядок розташування складових елементів змісту, внутрішня організація,
завдяки якій його існування – щось якісно визначене.
Зокрема, внутрішня структура самостійної діяльності студента відображає
її внутрішні взаємозв’язки, а реалізація цієї діяльності в конкретних навчальних
закладах та для конкретних профілів підготовки фахівців презентує зв’язки з іншими
компонентами освітнього процесу.
Отже, оптимізацію самостійної освіти студентів як одиничне доцільно науково
обґрунтовувати та реалізовувати в навчанні, ураховуючи тісний зв’язок із розвитком
професійної освіти як загальним та розвитком самостійної освіти як особливим.
Результативність
самостійної
діяльності,
окрім
наукового
обґрунтування
та прогнозування часового інтервалу появи реального результату оптимізації, потребує
забезпечення певних умов у середовищі навчання, адаптації до цих умов викладачів
і студентів, що дає змогу одержати максимальний результат професійної підготовки
з мінімальною затратою сил та навчального часу. Одним із найважливіших завдань
самостійної діяльності студентів є виокремлення закономірностей її оптимізації серед
інших випадкових явищ. Останні характеризують суб’єктивні умови реалізації цієї
оптимізації на практиці. У самостійній діяльності необхідно реалізувати єдність змісту,
форми, функції та структури, тому що нівелювання форм оптимізації суттєво гальмує
розвиток її змісту, а недооцінення функцій гальмує інноваційні зміни структури освіти,
оскільки ефективність формування змісту самостійної освіти зумовлена не лише змістом
навчального матеріалу, а й характером його побудови. Самостійна освіта передбачає
передусім розуміння внутрішнього її сенсу, розкриття суперечностей тенденцій
професіоналізації та професіоналізму в професійній підготовці студентів, і лише ці
глибинні процеси дають змогу коректно й ефективно розвивати зовнішній бік
самостійної діяльності. Аналіз категорій суті, явища і видимості дає підстави для
важливого методологічного висновку: щоб обґрунтувати та ефективно використати
в навчанні оптимізацію самостійної освіти, треба розкрити її сутність, вивчити
внутрішні процеси, а не зупинятися лише на зовнішньому аспекті явища оптимізації.
До
подальших напрямів
наукового
пошуку відносимо
дослідження
методологічних засад самостійної діяльності студентів у контексті їхнього історичного
розвитку.
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Tsiupryk A. Ya.
PHILOSOPHICAL AND SCIENTIFIC PREREQUISITES OF OPTIMIZATION
OF STUDENTS’ INDEPENDENT ACTIVITY IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

The article deals with the issues regarding the optimization of higher education which envisages
deepening of the content of students’ professional training. It is pointed out that mastering the auditory
component of knowledge does not allow to ensure the process of their full assimilation by students.
The laws of philosophy in terms of pedagogical background of students’ independent activity are
analyzed. It is found out that only the system of independently-formed knowledge is capable
of enhancing whereas the amount of fact knowledge is a dogma. Basic rules of students’ independent
activity in terms of philosophic categories are singled out (the optimization of students’ independent
activity is worth implementing in the process of studying taking into account the close connection with
the development of professional education as a general idea and the independent education
as a particular one; the efficiency of the independent activity, besides scientific grounding and
prediction of the time interval of appearing of the real results of optimization, it acquires providing
certain conditions in the studying environment, students’ and teachers’ adaptation to them which
enables to get the best result of the professional training with the minimum of time and efforts spent;
one of the most important tasks of students’ independent activity is highlighting the laws underlying
its optimization among other accidental phenomena; in the independent activities of a student it’s
necessary to implement the unity of content, form, function and structure as neglecting the forms
of optimization prevents from the developing of its content and underestimation of the functions
prevents from the innovation changes of the structure of education; independent education envisages
first of all understanding of its inner sense, clearing up the contradicting tendencies of professionalism
in training students which enables the development of the external branch of the independent activity;
to provide the background and to use the optimization of independent education it’s necessary to reveal
its essence, study the inner processes and not to highlight just the external aspect of the phenomenon
of optimization).
Key words: an independent activity, a classroom activity, a student, an institution of higher
education, optimization, philosophical and scientific prerequisites, laws of philosophy, categories
of philosophy.
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УДК 378:37.091.12:355-051
Шевченко Р. І.*
ОСУЧАСНЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ВМС ЗСУ
Стаття розкриває окремі проблеми, які постають перед освітньо-професійною
підготовкою офіцерів Збройних Сил України, зокрема ВМС ЗСУ. Окреслено основні виклики,
які має подолати осучаснена освітньо-професійна підготовка, зокрема комунікація на різних
рівнях соціального життя; професійна етика; готовність до виконання бойових та цивільних
завдань; усвідомлення відповідальності за ухвалені рішення; психологічна готовність
до виконання професійних обов’язків; застосування інформаційно-комунікативних технологій
як основи управління бойовою технікою та високотехнологічним обладнанням тощо.
Виокремлено основні принципи підготовки майбутніх офіцерів ЗС України: професійне
спрямування; науковість; систематичність і послідовність; комплексність; доступність;
максимальне наближення умов навчання до обстановки реальних бойових дій; наочність;
наступність.
Зазначено, що підготовка офіцерів ВМС ЗСУ здійснюється у вищому військовому закладі
освіти, проте базується на двох попередніх щаблях навчання: закладі середньої освіти та
спеціалізованих коледжах. Підвищення кваліфікації офіцерів ВМС може здійснюватися в різних
формах післядипломної підготовки: ад’юнктурі, курсах підвищення кваліфікації, системі
командирської підготовки тощо.
Наголошено, що сучасний офіцер ВМС має володіти не тільки фаховими, економічними
та управлінськими знаннями і вміннями, декількома іноземними мовами, розумінням
обраної галузі, спеціалізованою підготовкою з одного або декількох типів, а й навичками
культури спілкування, міжособистісної взаємодії, готовністю дотримуватися норм етикету,
працювати в умовах професійного стресу й конфліктних ситуаціях, володіти низкою
професійно важливих особистісних якостей (відповідальність, ввічливість, стресостійкість,
позитивне мислення тощо), що визначає рівень професійної й особистісної культури офіцера
ВМС.
Акцентовано увагу, що за сучасних умов підготовка сучасного військового офіцера має
бути спрямована на активний пошук інноваційних форм і методів менеджменту військової
освіти в контексті набуття майбутнім військовим офіцером професіоналізму.
Ключові слова: Військово-Морські Сили (ВМС), Збройні Сили України (ЗСУ), офіцери
ЗСУ, вища військова освіта, освітній процес, професійна підготовка офіцерів ЗСУ, принципи
підготовки майбутніх офіцерів.
Загальновизнано, що «система військової освіти є складником загальнодержавної
системи вищої освіти. Відповідно її подальший розвиток та реформування
здійснюються в контексті нового етапу модернізації національної системи вищої
освіти» [5, c. 29]. При цьому військова освіта має забезпечувати умови для формування
та самореалізації особистості, гнучкість і варіативність навчання, виважену гуманітарну
спрямованість, значущість та престиж військової служби. Кінцевим результатом
діяльності усіх рівнів військової освіти є всебічно освічена особистість, яка адекватно
сприймає реальність, має системний світогляд й аналітичне мислення, здатна
ухвалювати оптимальні рішення відповідно до профілю своєї військово-професійної
діяльності. За сучасних умов підготовка сучасного військового офіцера має бути
спрямована на активний пошук інноваційних форм і методів менеджменту військової
освіти в контексті набуття майбутнім військовим офіцером професіоналізму, що здатне
було б стимулювати зростання його інтелектуального потенціалу, компетентності,
ініціативи та творчості [6].
Питання морської освіти є предметом дослідження таких науковців: І. Вербій,
О. Даниленко, О. Дімоглова, А. Дуля, Ю. Єжокіна, В. Желязков, О. Задорожня, Л. Капля,
*
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І. Куценко,
А. Ляшкевич,
О. Мороз,
Н. Огородник,
Д. Осадчук,
І. Рябуха,
А. Сваричевська, А. Солодовник, О. Сорока, О. Токарева, А. Токуєва, О. Чагайда,
В. Чернявський, К. Чуприна та ін. Окремі аспекти діяльності ВМС ЗСУ та питання
підготовки офіцерів ВМС ЗСУ ХХІ століття досліджували В. Гончаренко, С. Козак,
М. Кулакова, С. Соколюк, І. Фурман, В. Ярема та ін. Окремо відзначимо наукові розвідки
І. Попроцького, Н. Терентьєвої, В. Шемчука. Питання різноаспектної підготовки
офіцерів ВМС ЗСУ потребують подальшого наукового дослідження.
Метою публікації вбачаємо окреслення основних проблем, які постають перед
сучасною освітньо-професійною підготовкою майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ.
Підготовка офіцерів Збройних Сил України (ЗСУ) – це організований за єдиним
замислом і планом процес навчання і виховання всіх категорій військовослужбовців,
підготовки (злагодження) органів управління (штабів), військових частин (кораблів),
установ та організацій з метою досягнення їхньої готовності до виконання завдань
за призначенням як у мирний час, так і в особливий період; складовими (видами
підготовки) ЗС України є оперативна підготовка; бойова підготовка; підготовка резервів;
підготовка у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), наукових установах та навчальних центрах. Навчання
у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) – це освітній процес підготовки курсантів (слухачів), ад’юнктів,
докторантів за відповідними рівнями вищої освіти для подальшої служби на посадах
офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою
задоволення потреб ЗС України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань [4].
Підготовка майбутніх офіцерів ЗС України ґрунтується на таких принципах:
1) професійне спрямування – відповідність переліку конкретних завдань,
що визначено органами військового управління, військових частин (підрозділів,
кораблів) в оперативних і бойових планах застосування, з наданням пріоритету
практичній підготовці (на полігонах, озброєнні і військовій техніці, безпосередньо
у військах (силах), що ґрунтується на стандартах НАТО та відповідає критерію високої
ефективності за прийнятних витрат; цілям та змісту навчання;
2) науковість – обґрунтування змісту процесу підготовки з позицій останніх
досягнень військової науки і техніки;
3) систематичність і послідовність, що полягає в розподілі змісту підготовки
за періодами підготовки (термінами навчання у ВВНЗ, наукових установах й навчальних
центрах), наявності тісного взаємозв’язку й наступності підготовки, відповідності
вимогам стандартів підготовки (вищої військової освіти);
4) комплексність, яка передбачає системне використання різних форм і методів
підготовки для формування у військовослужбовців визначених компетентностей
(фахових здібностей) за стандартами підготовки (стандартами вищої військової освіти)
для виконання обов’язків офіцера ВМС;
5) доступність, що полягає у відповідності навчання його змісту, форм і методів
рівню навченості офіцерів ВМС, й завдяки цьому створюються передумови для
ефективного навчання;
6) максимальне наближення умов навчання до обстановки реальних бойових дій –
навчання необхідним навичкам та вмінням, спрямованим на якісне виконання завдань
за призначенням;
7) наочність, яка полягає у врахуванні в процесі підготовки особливостей
пізнавальної діяльності офіцерів ВМС з огляду на персональний підхід до кожного
студента чи курсанта під час підготовки та проведення занять, розвиток
його спроможності до творчого мислення і самостійної праці:
8) наступність, або ступеневість освіти, що полягає у встановленні зв’язку між
минулим, сьогоденням і майбутнім у процесі безперервного отримання, розширення,
поглиблення і розвитку знань і умінь на більш високих науково-практичних рівнях [4].
Сучасна підготовка офіцерів для Збройних Сил України здійснюється через
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ступеневу систему безперервного навчання, яка передбачає такі складові:
1) початкова військова підготовка молоді;
2) професійна військова підготовка;
3) вища освіта офіцерських кадрів тактичного, оперативно-тактичного
та оперативно-стратегічного рівнів;
4) підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерів ВМС.
Така система підготовки кадрів, хоча й здебільшого може забезпечити підготовку
висококваліфікованих офіцерів ВМС, але не стовідсотково відповідає реальним
потребам Збройних Сил України. Мета освітнього процесу на усіх етапах (складових)
передбачає створення гнучкої системи безперервної освіти як цивільної, так і військової,
спрямованої на створення єдиного простору, забезпечення наступності середньої
загальної і професійної (військової) освіти, що сприяє адаптації особистості
до професійної діяльності та враховує потреби ринку праці й особисті цілі тих, хто
навчається [1].
Підготовка офіцерів ВМС ЗСУ здійснюється у вищому військовому закладі освіти,
проте базується на двох попередніх щаблях навчання: закладі середньої освіти
та спеціалізованих коледжах. Підвищення кваліфікації офіцерів ВМС може
здійснюватися в різних формах післядипломної підготовки: ад’юнктурі, курсах
підвищення кваліфікації, системі командирської підготовки тощо.
Тобто процес підготовки офіцерів ВМС можна представити у вигляді
багатостадійної системи з дискретним характером навчання (із зазначених форм
навчання лише командирська підготовка може бути визнана безперервним процесом
навчання, але вона починає діяти на другій стадії підготовки офіцерів ВМС). Іноді між
стадіями підготовки утворюються значні проміжки часу, тому між цілісністю процесу
підготовки офіцерів ВМС і його результатом виникають суперечності. Закономірність
розв’язання цих протиріч і є основою змісту поняття та сутності наступності процесу
підготовки офіцерів ВМС.
Підвищення ефективності навчання у вищій школі в цілому і підготовка офіцерів
ВМС до нових видів професійної діяльності, зокрема, традиційно є одним
з центральних об’єктів всебічного вивчення в галузі педагогічної науки (А. Вербицький,
В. Сластьонін, М. Дьяченко, П. Просецький та ін.). Одним з найбільш важливих аспектів
цієї проблеми виступає становлення офіцера ВМС, що володіє основами комунікації,
які забезпечують досягнення взаємоузгоджених дій у соціумі, адаптацію майбутніх
фахівців, випускників ЗВО до нових умов життєдіяльності. Комунікація набуває
особливої значущості для майбутніх офіцерів, що мають бути додатково фахівцями
й у галузі управління.
Набуття комунікативної компетентності забезпечує можливість встановлення
контакту в процесі спільної діяльності, призводить до взаєморозуміння в умовах
професійного спілкування, сприяють досягненню його позитивного результату [2].
Формування готовності майбутніх офіцерів ВМС до здійснення комунікації на різних
рівнях соціального життя пов’язане з вирішенням низки педагогічних завдань у цьому
процесі. Це рішення може бути знайдено на основі теоретичного аналізу як самої
діяльності (наприклад, управління, соціальної роботи), так і предметного змісту
процесу підготовки офіцерів ВМС. Воно пов’язане з певним моделюванням самих
завдань і послідовністю їх вирішення в цьому процесі.
У готовності офіцерів ВМС до професійної діяльності неабияку роль відіграє
професійна етика, що є сукупністю моральних норм і правил, які визначають ставлення
людини до свого професійного обов’язку; до людей, з якими людина пов’язана
за характером своєї професії. Професійна етика визначає специфіку взаємин за такими
напрямами: ставлення організації до суспільства; ставлення окремо взятого офіцера
до суспільства та держави; його моральні, професійно значущі якості, що забезпечують
якнайякісніше виконання професійних обов’язків; взаємини військово-морських
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фахівців між собою; відносини командира й підлеглих.
Професійна етика завжди вибудовує свої відносини на загальних, моральноетичних нормах і цінностях суспільства, але при цьому визначає професійно значущі
пріоритети, цільові установки для конкретної професійної діяльності.
Сучасний офіцер ВМС, що працює із людьми, має володіти не тільки фаховими,
економічними та управлінськими знаннями і вміннями, декількома іноземними
мовами, розумінням обраної галузі, спеціалізованою підготовкою з одного або декількох
типів, а й навичками культури спілкування, міжособистісної взаємодії, готовністю
дотримуватися норм етикету, працювати в умовах професійного стресу й конфліктних
ситуаціях,
володіти
низкою
професійно
важливих
особистісних
якостей
(відповідальність, ввічливість, стресостійкість, позитивне мислення тощо), що визначає
рівень професійної і особистісної культури офіцера ВМС.
У науці проблема професійної етики розглядається вченими в системі
професійної культури як її компонент, що свідчить про взаємозв’язок,
взаємопроникнення, взаємовплив і дозволяє говорити про професійно-етичну культуру
фахівця, акцентуючи увагу не тільки на цьому явищі, а й підкреслюючи необхідність
посилення уваги до етичного боку професійної культури.
Сьогодні постала проблема оцінки якісних характеристик інноваційних змін в усіх
сферах суспільної життєдіяльності, але визначити ці зміни тільки в межах теорій моралі
і моральності не можливо. Потрібен інший підхід до дослідження педагогічних процесів
у системі вищої військово-професійної освіти, де аналіз означених проблем передбачає
не тільки використання сучасних досягнень у галузі педагогічної науки, а й інших
галузей: філософії, педагогіки, управління, етики та ін. На наш погляд, застосування
інтеграційного підходу в процесі формування професійної етики майбутніх офіцерів
ВМС в умовах закладу вищої освіти сприятиме, з одного боку, інтеграції та більш
глибокому проникненню етичної сторони в професійну складову, а з іншого – буде
посилювати акцент на етичній складовій професійної освіти офіцерів ВМС, яка
є в сучасній системі освіти, але вимагає актуалізації.
Інтеграція нових інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес –
необхідна умова модернізації системи освіти. Знання основ інформатики, її
можливостей і перспектив розвитку стає актуальним практично для всіх членів
сучасного суспільства. Стрімке зростання ролі комп’ютерних систем як знаряддя
інтелектуальної діяльності висуває якісно нові вимоги до всього освітнього процесу.
Будь-яка людина як суб’єкт інформаційного суспільства має вміти оперувати в просторі
різними видами інформації. Формування інформаційної культури офіцерів ВМС
починається ще в школі в результаті вивчення нових напрямів інформатики. До цих
напрямів відносяться телекомунікації, локальні і глобальні мережі, розподілені
обчислення і бази даних, мультимедіа й гіпермедіатехнології.
Інтеграція інформаційно-комунікаційних та педагогічних технологій в освітній
процес підготовки офіцерів ВМС змінює зміст, методи і організаційні форми навчання.
Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі як засіб формування
інформаційної культури стає актуальним завданням освіти.
Інформаційно-технологічна підготовка офіцерів ВМС та їхнє професійне
вдосконалення повинні мати безперервний характер, що зумовлено процесами
глобальної інформатизації, постійним удосконаленням засобів інформаційнокомунікаційних технологій, а також постійно мінливих умов розвитку самої системи
освіти.
Навчання
офіцерів
ВМС
використанню
інформаційно-комунікаційним
технологіям в освітньому процесі та взаємозв’язок з досягненнями когнітивної
психології дозволяє забезпечити ефективність освітнього процесу.
Створення педагогічної взаємодії з включенням сукупності мотиваційного,
когнітивного, процесуального компонентів є умовою організації особистісного

189



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


зростання майбутніх офіцерів ВМС.
Гуманізація і демократизація суспільства, сучасні умови розвитку економіки
викликають необхідність забезпечення готовності майбутнього офіцера ВМС
до професійної взаємодії у всіх сферах практичної діяльності.
Формування готовності майбутнього офіцера ВМС до професійної діяльності
відображає його здатність вибудовувати складну систему професійно-особистісних
контактів, орієнтуватися на співпрацю в команді однодумців, розширюючи можливості
різноманітного співробітництва з метою вироблення спільних найпродуктивніших
рішень [3].
Разом з тим можна констатувати, що в освітньо-професійній підготовці,
як і раніше, домінує психологічний підхід, критерієм якого залишається обсяг
і сумарність
професійної
інформації
випускника
і
явно
недооцінюється
компетентнісний підхід у підготовці офіцера ВМС, що підкреслює значимість наявності
компетентностей і рівень їхньої сформованості для виконання професійної діяльності.
Розширення
можливостей
безпосереднього
контакту
різного
рівня
в інформаційному, міжособистісному, професійно-діловому аспектах висуває нові
вимоги до підготовки компетентного офіцера ВМС у вищій школі. Він має вміти
знаходити точки дотику при вирішенні нагальних соціальних, виробничих,
особистісних проблем через зміну своєї позиції від «Я» до позиції «Ми». Цьому сприяє
використання найбільш ефективних тактик міжособистісної взаємодії в освітньому
процесі ЗВО – діалогу, партнерства, кооперації, співпраці, які охоплюють всі сфери
спілкування, професійної діяльності і ділових відносин.
Таким чином, зміна соціальних стандартів в країні виявила у військовій сфері цілу
низку етичних колізій, що зумовили виникнення кризової ситуації в професійній
діяльності офіцерів ВМС з позицій професійної етики. Традиційна система професійної
підготовки майбутніх офіцерів ВМС сьогодні демонструє недостатню готовність
до вирішення цього протиріччя, що вимагає. її реформування з метою підвищення
ефективності навчально-виховного процесу.
Проте інтегративний результат професійної підготовки курсантів – майбутніх
офіцерів ВМС повинен бути представлений готовністю до дотримання норм
професійної військової діяльності. Критерієм сформованості ціннісно-мотиваційного
й когнітивного компонентів буде світоглядна готовність, поведінкова готовність –
критерієм когнітивного й емоційно-вольового компонентів, технологічна готовність –
критерієм рефлексивного компоненту. Сукупність видів готовності буде висловлювати
професійно-етичні норми, що регулюють професійні стосунки.
Розробка науково-обґрунтованої системи підготовки, що базується на адекватній
моделі психологічної готовності, може сприяти вирішенню проблем підвищення
результативності вищої освіти, а тому становить перспективу подальшого наукового
пошуку.
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Shevchenko R. I.
PROBLEMS OF MODERNIZING EDUCATION OF THE NAVY ARMED FORCES OFFICERS

The article reveals some of the problems faced by the educational-professional training of officers
of the Armed Forces of Ukraine, in particular the Navy of the Armed Forces. The main challenges that
modern educational and professional training should overcome, are outlined, for instance,
communication at different levels of social life, professional ethics; readiness for combat and civilian
tasks; awareness of responsibility for made decisions; psychological readiness to perform professional
duties; the use of information and communication technologies as the basis for the management
of military equipment and high technology equipment, etc.
The basic principles of preparation of future officers of the Armed Forces of Ukraine are outlined:
professional orientation; scientific systematic and consistent; complexity; accessibility; maximum
approximation of the conditions of training to the situation of real combat operations; clearness;
continuity.
It is stated that the training of Navy officers of the Armed Forces is carried out in a higher
military educational establishment, but is based on two previous levels of training: a secondary
education institution and specialized colleges. The training of Navy officers can be carried out
in various forms of postgraduate training: postgraduate military courses, advanced training, command
training, and so on.
It is emphasized that the modern Navy officer should have not only professional, economic and
management knowledge and skills, several foreign languages, understanding of the chosen field,
specialized training in one or more types, but also skills of culture of communication, interpersonal
interaction in professional stress and conflict situations, possess a number of professionally important
personal qualities (responsibility, courtesy, stress resistance, positive thinking, etc.) that determines
Navy officer’s professional and personal culture level.
Attention is drawn to the fact that in modern conditions the training of a modern military officer
should be aimed at the active search for innovative forms and methods of military education
management in the context of acquiring a future military officer of professionalism.
Key words: Naval Forces (Navy), Armed Forces of Ukraine (Armed Forces), officers of the Armed
Forces, higher military education, educational process, professional training of officers of the Armed
Forces of Ukraine, principles for training future officers.
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УДК 378,147.88:37:005(045)
Берека В. Є.*
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ:
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ТЕХНОЛОГІЯ
У статті розглядаються актуальні проблеми професійно-педагогічної практики
менеджерів освіти. Акцентовано увагу на специфічних принципах практики менеджерів
освіти, основу яких складають пропедевтична спрямованість, зв’язок з предметами психологопедагогічного циклу, розвиток педагогічного мислення, особистісна орієнтація, динаміка
самостійності, опора на реалії педагогічної дійсності. Розкривається зміст кожного принципу.
Проаналізовано труднощі в організації професійно-педагогічної практики менеджера
освіти. Основними визначено як такі, що пов’язані із спроможністю здобувача освіти
до рефлексії, морального вибору в проблемних ситуаціях; усвідомлення власної значимості
для інших людей, відповідальності за результати діяльності; спрямованості на реалізацію
самоосвіти, самоаналізу, саморозвитку, самовизначення, самодетермінації тощо. Важливість
оволодіння важливими індивідуально-процесуальними характеристиками, до яких віднесено
різностороність умінь, самостійність, творчий потенціал, унікальність, неповторність,
обгрунтовано тим, що це є основою для плідних міжсуб’єктних відносин і стимуляція
прагнень до взаємодії, комунікації.
Розглядаючи технологію професійно-педагогічної практики менеджера освіти автор
пов’язує її різними видами попередніх практик, пропонується режим роботи студентів
на період проходження практики описуються функціональні обов’язки причетних
до керівництва практикою. Схарактеризовано зміст, форми організації, методи, прийоми
та засоби практики, що сприяють становленню предметних якостей сучасного менеджера,
здатного осмислено застосовувати глибоко усвідомлені теоретичні знання, їх творчо
впроваджувати.
Узагальнено результати дослідження проблеми формування основних принципів
професійно-педагогічної практики та технології її використання; проаналізовано місце і роль
проблеми в процесі підготовки менеджерів освіти, сформульовані висновки.
Ключові слова: зміст практики менеджер освіти, принципи, професійно-педагогічна
практика, технологія
Підвищення якості педагогічної освіти, забезпечення її мобільності, привабливості,
конкурентоспроможності на ринку праці потребують відповідно до концептуальних
засад розвитку освіти України та її інтеграції в європейський простір від системи
підготовки педагогічних працівників організації навчально-виховного процесу
на засадах гуманності, особистісно орієнтованих технологій, забезпечення розвитку
і саморозвитку студентів.
Зміст, форми організації, методи, прийоми, засоби практики сприяють
становленню предметних якостей сучасного менеджера, здатного осмислено
застосовувати глибоко усвідомлені теоретичні знання володіти методами їх творчого
впровадження. Кваліфікована практика сприяє забезпеченню стійкого інтересу
до практичної роботи, допомагає у визначенні потреб суспільства в конкретних умовах
розвитку. Указує на способи їхнього практичного задоволення.
Вона дає можливість апробувати здатність майбутнього менеджера до виконання
професійних функцій, формує особистісну потребу в набутті знань, тобто стає суттєвим
мотивом у поглибленні теоретичної підготовки, сприяє усвідомленню необхідності
використання знань у майбутній практичній діяльності.
Практика розглядається як важлива складова професійної підготовки, спрямована
на закріплення та реалізацію в спеціально створених умовах набутих предметних,
психолого-педагогічних, науково-методичних знань, необхідних для майбутньої
*
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діяльності, а також як засіб творчого розвитку та саморозвитку майбутніх менеджерів
освіти, формування в них професійно значущих якостей та готовності до інноваційної
діяльності.
Дослідженню проблеми педагогічної практики у вищих навчальних закладах
приділялась належна увага. Зокрема, принципи педагогічної практики вивчали
Е. В. Бондаревська, С. В. Кульневич, М. М. Дарманський, О. О. Глєбов [1-3], організація
педагогічної практики відповідно до принципу інтеграції, що забезпечить формування
творчої всебічно розвиненої особистості вчителя висвітлили Н. М. Дем’яненко,
Л. А. Машкіна, О. Я. Савченко, С. О. Сисоєва [4-8]. В останні роки з’явилося
дисертаційне дослідження Н. В. Козакової [9] про організаційно-методичні засади
педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої
підготовки. Однак усі вони стосуються практичної підготовки майбутнього вчителя.
Що ж стосується практичної підготовки менеджерів освіти, то це питання залишилося
поза увагою. Разом з тим зміст, форми організації, методи, прийоми, засоби практики
значною мірою сприяють становленню предметних якостей сучасного керівника,
здатного осмислено застосовувати глибоко усвідомлені теоретичні знання, володіти
методами їх творчого впровадження. Кваліфікована практика сприяє забезпеченню
стійкого інтересу до практичної роботи, допомагає у визначенні потреб суспільства
в конкретних умовах історичного розвитку, вказує на засоби їхнього практичного
задоволення.
Мета статті полягає в обґрунтуванні основних принципів та розкритті технології
професійно-педагогічної практики майбутніх менеджерів освіти.
Традиційно ґрунтовне ознайомлення студента з професійною педагогічною
діяльністю відбувається на 4-5 році навчання, коли під час практики майбутні вчителі
набувають досвіду викладання і виховання. Але особливий вид практики проходить під
час навчання в магістратурі за спеціальністю «Управління навчальним закладом». Треба
визнати, що проведення цієї практики не обходиться без певних труднощів, які,
як правило, мають одну й ту ж природу. Зокрема, частина магістрантів не володіють
навичками встановлення контактів з учителями, школярами, особливо старшими
підлітками. Певні труднощі пов’язані із спроможністю до рефлексії, морального вибору
в проблемних ситуаціях; усвідомлення власної значимості для інших людей,
відповідальності за результати діяльності; спрямованості на реалізацію «само»:
самоосвіти, самоаналізу, саморозвитку, самовизначення, самодетермінації тощо;
володіння
важливими
індивідуально-процесуальними
характеристиками
(різностороність умінь, самостійність, творчий потенціал), унікальність, неповторність,
що є основою для плідних міжсуб’єктних відносин і стимуляція прагнень до взаємодії,
співробітництва, спілкування. Перелік цей довгий і знайомий багатьом викладачам, які
займаються педагогічною практикою. Очевидно, що коріння цих проблем криються
не стільки в індивідуальних особливостях майбутніх керівників і умовах практики,
скільки в самій її методичній організації. Необхідність уважного й виваженого підходу
до змісту і організації педагогічної практики очевидна. Досвід Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії [10] – один із небагато численних описів розв’язків
накопичених проблем, пов’язаних з педагогічною практикою.
Тут уведено посаду проректора з педагогічної практики. Під його керівництвом
з 2000 року працюють над зміною форми і змісту педагогічної практики. Новий підхід
до організації і змісту практики базується на декількох принципових положеннях.
Пропедевтична спрямованість. Перш, ніж включитися магістру в управлінську
діяльність, необхідно сформувати в нього базові педагогічні уміння і навички: здатність
до орієнтування в новій педагогічній реальності, уміння педагогічного спілкування,
професійного аналізу педагогічних явищ, тому практиці в магістратурі повинна
передувати практика, спрямована на формування педагогічних умінь.
Зв’язок з предметами психолого-педагогічного циклу. Професійно-педагогічна
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практика логічно завершує вивчення основних психолого-педагогічних дисциплін:
«Психологія», «Введення в спеціальність», «Педагогічні теорії, системи, технології».
Це попередньо допомагає ознайомитися з явищами, що вивчатимуться на наступних
курсах: «Основи управління педагогічними системами», «Філософія освіти», «Основи
економічних знань», «Маркетинг освіти»; практично актуалізує знання студентів,
забезпечує їх практичне застосування.
Розвиток педагогічного мислення. Перш, ніж приступити до самостійної
професійної діяльності, магістр повинен накопичити досвід аналізу і певну кількість
прикладів педагогічної майстерності. Під час практики здійснюється уточнення понять:
вивчені теоретичні положення наповнюються реальним смислом і дають змогу магістру
точно окреслити педагогічні явища і факти. Для цього в зміст професійно-педагогічної
практики включені спостереження й аналіз педагогічного процесу в школі. За час
практики магістранти відвідують й аналізують заходи, пов’язані з прийняттям
управлінських рішень, активно стимулюється взаємонавчання, обмін досвідом між
магістрантами.
Особистісна орієнтація. Формування професійних управлінських навичок і умінь
вимагають індивідуального підходу до навчання кожного магістра. З цією метою
організовується безперервне наставництво: магістри по 1-2 чоловік прикріпляються
до одного з керівників школи, групою опікується викладач вищого навчального закладу,
він разом із директором школи і його заступниками надають необхідну допомогу,
консультують майбутніх менеджерів освіти. У будь-який час магістри можуть отримати
консультацію в кожного із наставників.
Динаміка самостійності. Розподіл змісту й різних видів роботи й навчальних
завдань передбачає підвищення самостійності студентів від початку й до кінця
практики. Якщо на початку керівники контролюють процес адаптації магістра
в навчальному закладі, то в кінці майбутній менеджер користується свободою
у визначенні змісту роботи, графіку роботи в навчальному закладі. При визначенні
підсумків магістри беруть участь в оцінці роботи кожного члена навчальної групи.
Опора на реалії педагогічної дійсності. Практика організовується на договірних
началах із навчальним закладом. Навчальні завдання адаптуються до потреб школи,
органів народної освіти (можуть вивчатися умови проходження атестації педагогічних
працівників, ефективність проведення педагогічних рад, результати фінансовогосподарської діяльності, участь в дослідницькій і експериментальній роботі школи
тощо). Зміст практичної діяльності магістра в цілому відображає специфіку роботи того
навчального закладу, де проходить практика.
Професійно-педагогічна практика виконує роль базової основи, яка дає змогу
підготувати магістра до все більш ускладненої управлінської діяльності. Цим
визначається її місце в системі різних форм педагогічної практики. Практика слухачів
магістратури за спеціальністю «Управління навчальним закладом» тісно пов’язана
зі змістом практики на попередніх курсах, забезпечує її цілісну побудову, єдність
окремих етапів, наступність основних ідей, змісту, взаємозв’язку дисциплін
управлінського спрямування з психолого-педагогічними дисциплінами, актуалізує
знання, сприяє формуванню в слухачів магістратури здатності їх практичного
застосування.
Зокрема, у процесі практики на I освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший
спеціаліст» майбутні слухачі магістратури набувають професійних умінь визначати мету
й завдання навчально-виховного процесу з урахуванням вікових та індивідуальних
особливостей дітей, вивчати особливості учня й можливості його розвитку, планувати
педагогічну діяльність, використовувати різні форми і методи організації навчальновиховного процесу, співпрацювати з учнями і вчителями, на основі спостережень
аналізувати навчально-виховну роботу, корегувати її, використовувати теоретичні
знання в реальній практичній діяльності.
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Практика, організована з другого курсу, дає можливість при подальшому вивченні
теорії врахувати особистий досвід і теоретично осмислити власні педагогічні
спостереження. Студенти ознайомлюються з професійною діяльністю вчителя
і вихователя, особливостями функціювання сучасних навчальних закладів, видами
навчально-виховної роботи вчителя. Практична діяльність сприяє забезпеченню
сприйняття теоретичних дисциплін. Також на I освітньо-кваліфікаційному рівні
«молодший спеціаліст» майбутні педагоги опановують вимоги до власної поведінки,
учаться керувати психічними процесами. Результати практики на цьому освітньокваліфікаційному рівні: сформованість окремих умінь і навичок, основ індивідуальної
педагогічної діяльності, певною мірою, особистості майбутнього менеджера,
відбувається якісна зміна внутрішнього світу студента, визначаються шляхи та напрями
професійного саморозвитку. Отже, забезпечується реалізація навчальної, освітньої
й частково діагностичної функції.
На II та III освітньо-кваліфікаційному рівнях «бакалавр» і «спеціаліст» реалізується
діагностична функція практики. Для цього організується дослідно-діагностична
та переддипломна практика. У їх ході майбутні керівники навчальних закладів
озброюються сучасними методиками дослідження особливостей розвитку учня,
навчаються аналізувати, проєєктувати, узагальнювати дані спостережень та досліджень,
робити педагогічні висновки.
При організації практики за спеціальністю «Управління навчальним закладом»
ураховується те, що педагогічна праця в цілому, а особливо управлінська, за своєю
логікою, філософською основою, творчим характером неможлива без досліджень,
і майстром управлінської праці стає той, хто відчув у собі дослідника. Отже, практику
організовують і проводять так, щоб вона була не тільки засобом формування
управлінських умінь, але й розвивала пізнавальну й творчу активність слухача
магістратури, забезпечувала діагностику його професійної спрямованості, креативне
закріплення й поглиблення теоретичних знань, тому в її змісті є відповідні вправи
багато аспектного управлінського характеру: вправляння з певними закономірностями,
демонстрація зразків управлінської діяльності, відтворення побаченого, залучення
слухачів магістратури до роботи з вправлянь, надання їй творчого, дослідницькоекспериментального характеру. Саме творчість у ході практики – успішний шлях
до майстерності майбутнього управлінця.
У цілому взаємодоповнюючі, такі, що змінюють одна одну види практики
утворюють цілісний процес, спрямований на формування управлінця-професіонала.
Логіка професійної практичної підготовки менеджера в магістратурі з точки зору
професійно-особистісного розвитку бачиться таким чином: упродовж усіх років
навчання майбутній магістр вивчає основні психолого-педагогічні дисципліни:
«Введення у спеціальність», «Педагогічні теорії, системи, технології», «Психологія
людини», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія». У цей період відбувається
перебудова свідомості – буденне, житейське представлення про сутність людини,
призначення й особливості педагогічної діяльності трансформуються в наукову систему
знань. Індивідуальний учнівський досвід (кожен студент має мінімум десятилітній стаж
безпосередньої участі в ролі суб’єкту практичної шкільної педагогіки) в той же час може
бути переосмисленим на новому рівні і змістовно збагаченим. Присвоєння нових ролей
– педагога, організатора, дослідника – проходить у той же час унаслідок украплення
практичних знань у вивчення основних теоретичних курсів. Такі завдання спрямовані
на вивчення особистості учня, спостереження за життєдіяльністю дітей і його аналіз.
Для їх наповнення майбутній учитель повинен вступити в контакт з дитиною, спонукати
його до співробітництва, глянути на школу очима професіонала. Ставлення студента
до школи, педагогічної праці в цей час паралельно у свідомості виростає нехай
ідеалізована, але своя, сприйнята особистістю картина майбутнього професійного
самовизначення. Вона пов’язана з розумінням і прийняттям відповідності, співучасті
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з тим, з чим майбутні педагоги зустрічаються в школі. Вияв критичного максималізму
й оцінки з цих позицій педагогічної діяльності можуть свідчити про те, що студент
не хоче пов’язувати своє подальше життя з педагогічною роботою. У цьому випадку
можна говорити про те, що студент не включений у процес професійної ідентифікації.
Професійно-педагогічна практика дає змогу адаптувати слухача магістратури
до реального життя школи, створити умови для практичного застосування знань
психолого-педагогічних дисциплін, формувати і вдосконалювати базові професійнопедагогічні навички і уміння, діагностувати професійну придатність магістра
до управлінської діяльності, забезпечити успішність подальшої управлінської
діяльності.
Організація професійно-педагогічної практики вимагає від керівників дотримання
певної послідовності дій. Наказом по вищому навчальному закладу магістри групами
направляються в школи, з якими попередньо укладається договір. Цим же наказом
затверджується керівник практики, педагог і психолог. Зміст і обсяг завдань
розрахований на 36-годинний робочий тиждень. Магістри працюють у школі
по 6-8 годин щоденно, виконують навчальні завдання, посадові обов’язки керівника.
Мінімальна кількість часу, який магістрант проводить у школі, визначається часом
присутності в школі педагогів.
Можливий такий графік роботи в період практики. Упродовж першого тижня
магістри відвідують усі заходи, які проводить керівник, що дає змогу їм звикнути
до школи. Усі магістри приходять в школу за пів години до початку занять і закінчують
роботу через 6-8 годин. На другому тижні практики магістри відвідують заходи
вибірково, у відповідності із завданнями. Час приходу в школу і її залишення
узгоджується з керівником закладу. Але при цьому магістрант знаходиться в школі
за виробничою необхідністю.
Режим роботи магістрів-практикантів визначає керівник практики, викладачі
педагогіки і психології. Під час практики робота магістра може плануватися таким
чином: 1-2 година перебування в школі – відвідування оперативних нарад, участь
у корекційній роботі щодо оперативного втручання в навчально-виховний процес,
підготовка оперативних даних, допомога учнівському самоврядуванню; 3-4 година
перебування в школі – відвідування та аналіз уроків, виховних заходів, методичних
об’єднань, робота з громадськими організаціями, аналіз нормативно-правової бази;
5-6 година перебування в школі – корегування плану роботи наступного дня, робота
з учнівським самоврядуванням та громадськими організаціями, аналіз фінансовогосподарської діяльності, роботи гуртків, клубів за інтересами, робота з батьківською
громадськістю; 7-8 година перебування в школі – робота з шкільною документацією,
опрацювання нормативно-правових документів, робота за місцем проживання, участь
в громадсько-політичному житті школи. У залежності від плану школи час і зміст
роботи впродовж кожного дня можуть змінюватися.
Керівники практики працюють у школі за графіком, згідно з яким мають бути
враховані години навчального навантаження викладачів і розподіл часу роботи таким
чином, щоб упродовж робочого дня магістри і викладачі працювали разом. Викладачі,
які працюють у цей день у школі, відповідають за організацію роботи магістрантів
упродовж дня, контролюють їхню роботу, консультують, радять і допомагають
практикантам, працюють з керівниками школи. Крім чергування за графіком,
виконують поточні обов’язки в інші дні тижня (проводять практичні заняття,
інструктують, консультують, приймають звіти, перевіряють виконання завдань тощо).
Упродовж усього дня з магістрантами працює директор школи і заступники
директора. Вони проводять консультації, інструктажі, допомагають організувати роботу
за напрямами практики.
Навантаження викладачів, керівників практики визначаються кількістю магістрів,
зайнятих на практиці.
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Завідуючий практикою за погодженням з кафедрами педагогіки і психології
підбирає бази для проведення практики, забезпечує необхідні умови для організації
й проведення практики; спільно із завідуючою магістратури укладає договір зі школою;
бере участь в установчих і підсумкових конференціях; контролює роботу групових
керівників, методистів, адміністрації школи і вчителів по керівництву практикою
у відповідності з договором; відвідує залікові заходи, які проводять магістранти, уживає
заходів по усуненню недоліків в організації практики, контролює проходження
документації на оплату особам, які причетні до керівництва професійно-педагогічною
практикою в школі (директор, заступники, вчителі, класні керівники); сприяє
організації оптимального режиму для штатних викладачів вищого навчального закладу,
які поєднують керівництво практикою з аудиторним навантаженням.
Завідувач магістратурою встановлює зв’язок з базами практики, розподіляє
магістрантів за місцем практики, забезпечує облік інтересів і можливостей магістрантів,
викладачів, керівників шкіл; оформляє документи для оплати керівників практики
в школі; контролює роботу викладачів, магістрантів, вибірково відвідує заходи, складає
графік роботи викладачів в школі і стежить за його виконанням, контролює і реалізує
виконання навантаження викладачів, адміністрації школи в період практики, вибірково
відвідує консультації, інструктажі, залікові заходи, які проводять магістранти;
організовує і проводить підсумки практики, установчі і підсумкові конференції
за її результатами, спільно з іншими викладачами оцінює роботу практикантів, звітує
перед кафедрою педагогіки про підсумки практики.
Викладач педагогіки бере участь у дотриманні режиму роботи під час практики,
надає оперативну допомогу магістрантам під час практики, проводить інструктажі,
консультації, приймає звіти про виконання завдань; відвідує і оцінює залікові виховні
заходи, разом зі студентами відвідує заходи пов’язані з управлінським процесом,
проводить показовий їх аналіз; оцінює якість виконаних навчальних завдань
магістрантами, використовуючи рейтингову оцінку; бере участь в установчих
і підсумкових конференціях, спільно з іншими викладачами, завідувачем магістратури,
оцінює роботу практикантів.
Викладач психології проводить консультації, інструктажі, приймає звіти
магістрантів про виконання завдань; дає індивідуальні консультації магістрантам
з питань налагодження взаємовідносин в учнівському та учительському колективах,
допомагає в розв’язанні складних психологічних проблем; контролює виконання
магістрантами психологічного блоку програми практики; приймає щотижневі
проміжкові звіти магістрантів про роботу; перевіряє якість виконання навчальних
завдань; оцінює роботу магістрантів, використовуючи рейтингові оцінки; працює
з керівним складом навчального закладу.
Директор школи створює умови для проведення практики в школі, обумовлені
договором; видає розпорядження про закріплення магістрантів за керівниками,
знайомить їх зі школою, режимом роботи, правилами внутрішнього розпорядку,
якісним складом учителів, документацією школи, її матеріально-технічною базою,
традиціями і особливостями; забезпечує єдність вимог до магістрантів зі сторони
вчителів і керівників практики; бере участь в установчих і підсумкових конференціях,
організовує педради, на яких обговорюються проблеми проходження практики, бере
участь в оцінці роботи практикантів.
Заступники директора забезпечують взаємозв’язок між учасниками проходження
практики, створюють умови проходження практики, обумовлені договором; включають
магістрантів в навчально-виховний процес в школі, інформують про щоденні зміни
в режимі навчальних занять і виховних заходів, проводять практичні заняття,
інструктажі, консультації, надають допомогу при виникненні труднощів у практикантів;
відвідують заходи, які проводять практиканти, беруть участь в оцінці залікових заходів;
координують зусилля причетних до проведення практики.
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Магістрант під час практики повинен знаходиться в школі не менше 6 годин;
дотримуватися трудової дисципліни і правил, установлених у закладі; бути присутнім
на всіх нарадах, інструктажах, консультаціях; відвідувати уроки та заходи управлінського
характеру, вести протоколи, спостерігати й аналізувати; кожен тиждень звітувати перед
керівниками практики, викладачами педагогіки, психології про виконанні навчальні
завдання; складати індивідуальний план роботи, затверджувати його в керівника
практики, а по її завершенні звітувати в усній або письмовій формі, вести науководослідну роботу у відповідності з темами курсових і дипломних робіт з педагогіки
і психології, виконувати дослідження на замовлення школи, органів управління освітою.
Умовно вся робота під час практики для магістрантів ділиться на навчальноознайомлювальну роботу і роботу в якості керівника навчального закладу.
Зміст навчально-ознайомлювальної діяльності визначається кафедрами педагогіки
і психології у відповідності з вимогами, які визначені до підготовки керівника
навчального закладу. Вони включають ознайомлення зі школою, умовами роботи в ній,
відвідування і аналіз заходів управлінського характеру. Зміст роботи керівника
навчального закладу визначається посадовими обов’язками.
Кожен тиждень практики орієнтований на виконання окремих навчальних
завдань. Це визначає й організацію роботи із магістрантами. У залежності від кількості
викладачів, які працюють з ними в школі, група поділяється на декілька підгруп.
Кожною підгрупою впродовж тижня опікується один педагог, який відповідає
за виконання одного із завдань. Через тиждень магістранти підгруп переходять
до іншого викладача.
Зміст всієї роботи протягом практики враховується у вигляді блоків, як,
наприклад: «Ознайомлювальна робота першого тижня», «Психолого-педагогічна
характеристика педагогічного і учнівського колективу», «Психологічний аналіз уроку»,
«Дидактичний аналіз уроку», «Педагогічна майстерність», «Педагогічна діяльність».
Робота з кожного блоку оцінюється, і впродовж практики магістранти отримують
рейтингові оцінки. Підсумкова оцінка визначається в кінці практики, яка залежить
від особливостей практики в конкретній школі. Магістранту під час виконання завдань
й складаннямзвітів про проведену впродовж тижня роботи повідомляються оцінки по
кожному блоку. По сукупності роботи виводиться підсумкова рейтингова оцінка, яка
потім переводиться в традиційні залікові бали – «незадовільно», «задовільно», «добре»,
«відмінно».
У кінці кожного тижня в індивідуальній бесіді з викладачами магістранти
доповідають про те, що зроблено. Ці звіти дають змогу нам відмовитися від
підсумкового письмового звіту. Однак для самовдосконалення змісту і організації
практики доцільно на підсумковій конференції, яка проводиться в останній день
практики в школі, обговорити такі питання:
1. Чого Ви очікували від практики в школі?
2. Що Вам дала практика? Чого Ви навчилися?
3. Що би Ви запропонували змінити в організації і проведенні практики, щоби
максимально використати її можливості?
4. Які пропозиції Ви хочете висловити на адресу колективу школи, де проходили
практику?
5. Чого Ви хочете побажати керівникам практики?
6. Чи збирались Ви працювати на керівній посаді в школі до практики?
7. Чи змінились Ваші наміри відносно керівної посади в школі?
8. Чи знадобляться уміння і навички, одержані на практиці, у Вашій подальшій
роботі?
На основі узагальнення результатів дослідження проблеми формування основних
принципів професійно-педагогічної практики та технології її використання, аналізу
місця і ролі цієї проблеми в процесі підготовки менеджерів освіти в Хмельницькій
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гуманітарно-педагогічній академії, а також вивчення вітчизняних та зарубіжних джерел,
нами сформульовані такі висновки:
1. Вимоги до сучасного керівника освітнього закладу в процесі його підготовки
вимагають переходу від передачі знань до пріоритетності розвитку особистості, здатної
функціювати в мінливих умовах педагогічної діяльності, до розвитку в слухачів
магістратури творчого потенціалу, здатності до наукової, дослідно-експериментальної
роботи.
Модернізація методології процесу навчання полягає в його переорієнтації
із лекційно-інформаційної на індивідуально-диференційовану, особистісно орієнтовану
форму та на оптимізацію організації самоосвіти слухачів магістратури.
2. Новий підхід до організації і змісту практики базується на декількох
принципових положеннях: пропедевтичній спрямованості; зв’язку з предметами
психолого-педагогічного циклу; розвитку педагогічного мислення; особистісній
орієнтації; динаміці самостійності; опорі на реалії педагогічної дійсності.
3. Професійно-педагогічна практика виконує роль базової основи, яка дає змогу
підготувати магістра до управлінської діяльності, яка постійно ускладнюється.
4. Взаємодоповнюючі, такі, що змінюють одна одну види практики утворюють
цілісний процес, спрямований на формування управлінця-професіонала.
5. Організація професійно-педагогічної практики вимагає від керівника певної
послідовності дій: видається наказ, яким фіксується місце практики, закріплюються
її керівники, установлюється режим роботи практиканта; складається графік роботи
відповідальних за практику, директора школи і його заступників, розробляються їхні
посадові обов’язки; установлюється навантаження причетних до практики; здійснюється
умовний розподіл практики на навчально-ознайомлювальну й роботу з керівництвом
закладу; проводиться підготовка й здача звітів про проведену роботу, і як особливий
атрибут - участь у підсумковій конференції.
За межами цієї статті залишилося висвітлення досвіду підготовки керівників
навчального закладу до участі в професійно-педагогічній практиці, ґрунтовної розробки
завдань і видів робіт, які виконуються під час практики, інші важливі аспекти
практичної підготовки магістрів. Як ми уважаємо, ці питання потребують спеціальних
опрацювань.
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Bereka V. Ye.
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL PRACTICE OF EDUCATION MANAGERS: BASIC
PRINCIPLES AND TECHNOLOGY

The article deals with actual problems of professional and pedagogical practice of education
managers. It is focused on the specific principles of education managers’ practice, which are based on:
propaedeutic orientation, connection with subjects of the psychological-pedagogical cycle, development
of pedagogical thinking, personal orientation, dynamics of independence, reliance on the realities
of pedagogical reality. The content of each principle is revealed.
The difficulties in organizing education managers’ professional and pedagogical practice are
analysed. Such main difficulties are defined as those that related to the ability of the learner to reflect,
moral choice in problematic situations, awareness of self-importance for other people, responsibility for
the results of the activity, focus on the realization of self-education, self-analysis, self-development and
self-determination, etc. The importance of mastering important individual procedural characteristics,
which include diversity of skills, independence, creativity, uniqueness, is justified by the fact that
it is the basis for interpersonal relationships and stimulation of desire for interaction, communication.
Considering the technology of education managers’ pedagogical practice, the author associates
it with different types of previous practices, proposes the mode of students’ work for the period
of practice, describes the functional responsibilities involved in the leadership of the practice.
The content, forms of organization, methods, techniques and practices that contribute to the
development of modern manager’s subjective qualities, that can make meaningful application of deeply
understood theoretical knowledge and creatively implement it, are characterized.
The results of the study of the problem of formation of the basic principles of professional
and pedagogical practice and technology of its use are generalized; the place and role of the problem
in the process of education managers’ training are analysed, conclusions are formulated.
Key words: content of management practice, education manager, principles, professional
and pedagogical practice, technology, procedural characteristics, principles, subjective qualities.
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УДК 37.07:339.138
Данилова О. І.*
МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР УСПІХУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
У статті актуалізовано запровадження технології маркетингу в управлінську
діяльність освітньої установи, що дає змогу кожному закладу освіти самостійно визначати
перспективи та стратегію розвитку, виявляти свою індивідуальність, а також ставати
суб’єктами ринкових відносин. Розкрито різні погляди науковців щодо понять «маркетинг»,
«маркетинг у сфері освіти», «маркетингове управління», «маркетингове управління в освіті».
Розглянуто особливості освітніх послуг як основного виду діяльності закладів освіти,
що передбачають виконання різних видів (педагогічної, виховної, наукової) діяльності
педагогічними працівниками з метою задоволення потреб окремих осіб і всього суспільства
в отриманні знань та інформації, опануванні певних навичок та вмінь. Визначено,
що впровадження маркетингу в управлінні закладу освіти означає філософію ринкових
стосунків у системі освіти, де забезпечується взаємодія споживачів, виробників освітніх послуг
і посередників в умовах ринку та вільного вибору. Результатом маркетингової діяльності має
стати забезпечення рентабельності через найбільш ефективне задоволення потреб: особи –
*
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в освіті, закладу освіти – у розвитку та добробуті працівників, організацій – у зростанні
кадрового потенціалу, суспільства – у розширеному відтворенні інтелектуального потенціалу
Авторкою доведено, що в сучасних умовах маркетинговий підхід має стати домінантою
в управлінні закладу освіти, який забезпечить формування позитивного іміджу закладу освіти,
створення маркетингового середовища закладу освіти, вивчення ринкового попиту на освітні
послуги й прогнозування ринкової кон’юнктури, диференціацію освітніх послуг відповідно
до потреб сучасного стану розвитку суспільства та їх просування на ринку тощо. Орієнтація
закладу на маркетингове управління стане поштовхом для підвищення рівня
конкурентоспроможності освітньої установи.
Ключові слова: маркетинг, маркетинг у сфері освіти, маркетингове управління в освіті,
освітня послуга, освітня діяльність.
В Україні, як і в більшості країн світу, відбувається реформування освітньої
системи, що викликано багатьма факторами, зокрема, глобальними інтеграційними
процесами світового співтовариства і швидкими соціально-економічними змінами
в суспільстві. Сутність таких змін полягає в ідеї надання закладам освіти певної
автономії у своїй діяльності, тобто реалізується процес децентралізації управління
освітою. Усі ці перетворення дають змогу кожному закладу освіти самостійно визначати
перспективи та стратегію розвитку, виявляти свою індивідуальність, а також ставати
суб’єктами ринкових відносин. Сьогодні до освітньої установи висуваються вимоги
не тільки як до соціальної служби, а як до організації, яка може самостійно виробляти
якісну продукцію у вигляді освітніх послуг.
З погляду ринкових відносин на освітню галузь, можна говорити про сферу
освітніх послуг, що задовольняють освітні потреби населення. Як наслідок, в освітній
системі створюються умови для формування ринку освітніх послуг – сукупності
виробників і споживачів освітніх послуг, які вже існують або потенційних.
Одним із шляхів вирішення цього питання й ефективного розвитку закладу освіти
є запровадження технології маркетингу в управлінську діяльність освітньої установи,
адже на сьогодні реально відчутна потреба в дієвих маркетингових методах, які б дали
змогу формувати власну стратегію та забезпечувати собі конкурентоспроможну
позицію з подальшим позитивним розвитком.
Питання маркетингу в різних аспектах висвітлено в працях вітчизняних
дослідників, зокрема специфіку та технологію маркетингових досліджень галузі освіти
розглядали В. А. Антропов, М. М. Волков, И. Ф. Девятко, Н. О. Киреєва, Є. Є. Лагутіна,
А. В. Нетесова, С. М. Пищулін, О. В. Рибакова, В. П. Щетинін та ін.; розвиток
методологічних основ ринкової орієнтації освітніх установ в умовах економічного
середовища – В. Я. Афанасьєв, І. Г. Брітченко, С. М. Гончаров, Н. П. Литвинова,
Т. Є. Оболенська, І. Л. Решетнікова, О. О. Шубін та ін.; особливості освітніх послуг –
Є. П. Голубков, І. В. Зинов’єва, О. П. Панкрухін, В. Б. Полуянов, Д. А. Шевченко та ін.
Мета статті – визначення ролі маркетингу в освітній діяльності та використання
в процесі управління закладом освіти.
У сучасних умовах цілком очевидною стає необхідність створення та використання
в управлінні закладами освіти концепції маркетингу особливого роду – освітнього
маркетингу. У зв’язку з цим уважаємо необхідним уточнити контент ключових понять
дослідження, зокрема «маркетинг», «маркетинг у сфері освіти», «освітня послуга»,
«маркетингове управління», «маркетингове управління в освіті» тощо.
На сьогодні існують різні погляди науковців щодо дефініції поняття «маркетинг».
Слово «маркетинг» походить від англ. market, що означає «ринок», «базар», «збут»,
«торгівля», «ціна», «курс». Це слово співзвучне виразу англ. market getting – «оволодіння
ринком» і за сутністю тлумачиться, як діяльність, спрямована на досягнення цілей
підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального
задоволення потреб споживачів. У широкому сенсі призначення маркетингу полягає
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в »визначенні та задоволенні людських і суспільних потреб» [1].
Також знаходимо, що «маркетинг (від англ. marketing – вивчення ринку) – це вид
менеджменту, тобто одна з систем управління підприємством, що забезпечує
виробництво продукції з урахуванням ринкового попиту і просування товарів
споживачеві, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробку
стратегії і тактики поведінки на ринку за допомогою маркетингових програм» [4].
У такому значенні маркетинг розглядається як складова системи управління
організацією.
Розглянемо погляди науковців щодо інших дефініцій, зокрема поняття
маркетингу в сфері освіти. Маркетинг у сфері освіти визначають як «філософію,
стратегію, тактику відносин і взаємодій споживачів та виробників освітніх послуг
за умов ринку, вільного вибору пріоритетів і дій із обох боків» 7, с. 17. При цьому
автори наголошують, що цільовим результатом маркетингової діяльності має бути
забезпечення рентабельності через найбільш ефективне задоволення потреб: особи –
в освіті, навчального закладу – в розвитку та добробуті працівників, організацій –
у зростанні кадрового потенціалу, суспільства – у розширеному відтворенні
інтелектуального потенціалу [там само].
За визначенням Н. В. Івко, «освітній маркетинг – це вид діяльності управлінської
підсистеми освітніх закладів, спрямований на виявлення, прогнозування та формування
попиту на освітні послуги відповідної цільової групи споживачів та найбільш повне
його
задоволення
засобами
обміну
між
виробниками
освітніх
послуг
та їх безпосередніми споживачами» [3]. Ключовою метою, на думку автора, є те,
що використання освітнього маркетингу в управлінні освітніми закладами стане
запорукою узгодженості між потенціалом освітніх закладів як виробників освітніх
послуг і потребами споживачів у цих послугах.
Також нам імпонує думка Я. П. Дубініної, яка розуміє маркетинг у галузі освіти як
«соціальний процес, спрямований на задоволення і формування освітніх потреб
особистості та соціальних груп й організацій шляхом забезпечення конкурентного
обміну товарами і послугами, що становлять цінність для покупця» [2]. Науковець
стверджує, що маркетинг у галузі освіти є соціально орієнтованим і відповідальним
процесом, тобто є засобом регулювання не тільки економічних, але й соціальних
відносин, а учасниками ринкових маркетингових відносин є освітні установи, споживачі
(окремі особистості, організації і підприємства), посередники (служби зайнятості, біржі
праці), держава [там само].
Важливим для розуміння цього поняття є таке визначення: «маркетинг освітніх
послуг – це комплекс дій, спрямованих на створення, підтримку або зміну поведінки
цільової аудиторії по відношенню до цих послуг та їх суб’єктів» [5]. Автори
стверджують, що освітній маркетинг повинен забезпечувати найбільш продуктивне
задоволення потреб: особистості – в освіті; закладу освіти – у конкурентоспроможності
на ринку і підвищенні матеріального добробуту викладачів; підприємств та організацій
– у кваліфікованому персоналі; суспільства – у розширеному відтворенні трудового
й інтелектуального потенціалу країни [там само].
Отже, безсумнівним є те, що діяльністю закладів освіти є створення освітніх
послуг. Розглянемо їхні особливості. Науковці стверджують, що освітні послуги
передбачають виконання різних видів (педагогічної, виховної, наукової) діяльності
педагогічними працівниками з метою задоволення потреб окремих осіб
і всього суспільства в отриманні знань та інформації, опануванні певних навичок
та умінь 7, с. 13.
На думку авторів, підтримка виробництва освітньої послуги має реалізовуватися
в комплексі постійних заходів, оскільки цей процес характеризує часова тривалість акту
купівлі-продажу. Здобувач освіти отримує необхідну освітню послугу протягом
тривалого часу частинами в процесі навчання, набуває знань із конкретних предметів.
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Тільки поступово, набуваючи окремих частин у вигляді предметів навчального курсу,
що визначається навчальними планами та програмами, освітніми стандартами,
здобувач освіти завершує акт у вигляді отримання документа державного зразка
(диплом, свідоцтво) й адекватної йому сукупності знань, умінь 7, с. 13.
З вищезазначеного можна виокремити основні характеристики освітніх послуг,
а саме:
 нематеріальність (невідчутність) послуги означає, що вона не має речової
оболонки, не передається в часі й просторі, її не можливо продемонструвати, тобто
до придбання побачити, спробувати на смак, торкнутись, почути чи відчути запах.
З огляду на відсутність відчутних характеристик послуги до її купівлі, ступінь
невизначеності придбання збільшується. Результат їх придбання не може бути відомим
заздалегідь, і тому покупець не може бути впевненим в їхній якості до кінця.
Щоб переконати споживача придбати освітню послугу, виробники прагнуть
формалізувати найбільш значущі для цього параметри послуги й надати
їх по можливості наочно: навчальні плани й програми; інформація про методи, форми
й умови надання послуг, сертифікати, ліцензії, дипломи тощо;
 невіддільність послуги означає, що її не можна відокремити від кваліфікації
педагогічного працівника, який надає послугу, його фізичного й психоемоційного
станів. Педагогічний працівник не може надати послугу, якщо в аудиторії не має
здобувачів освіти. Здатність педагога досягти взаєморозуміння зі здобувачами освіти
впливає на показники їхньої відсутності. Другою характерною особливістю
невіддільності послуг є присутність і участь у процесі їх надання інших споживачів. Їхню
поведінку визначає ступінь задоволення послугою. Завданням виробника послуги
є забезпечення того, щоб одні споживачі освітніх послуг не перешкоджали здобуванню
якісної освіти іншими споживачами;
 непостійність якості послуги означає, що її якість може дуже змінюватися
залежно від того, хто, коли, де і як її надає. Якість послуги, тим більше освітньої, дуже
складно піддається контролю. Послуга, яка надається одним педагогом, якісно
варіюється залежно від його фізичного стану і настрою під час спілкування
зі здобувачами освіти. Будь-яка заміна педагога може змінити процес і результат
надання освітньої послуги, а отже, - змінити попит. Керівництво закладом освіти має
постійно перевіряти ступінь задоволення здобувачами освіти якістю освітнього процесу
анкетуванням і моніторингом рівня успішності;
 недовговічність послуги означає, що її не можна зберігати з метою подальшого
продажу чи використання. Недовговічність не є собою особливих проблем, якщо попит
на неї досить стійкий. Проте якщо попит схильний до різних коливань, заклад освіти
стикається із проблемами (наприклад, із проблемою чисельності педагогічних
працівників). Для освітніх послуг характерним є те, що навчальна інформація
підготовлена і збережена в роздатковому матеріалі, книгах та на електронних дисках.
Проте варто наголосити, що знання швидко застарівають, тобто обмежений час їхнього
застосування, оскільки інноваційний характер розвитку економіки призводить
до швидкої зміни інформації;
 відсутність опанування означає, що на відміну від фізичних товарів послуги
не є чиєюсь власністю. Через відсутність володіння на пропоновані освітні послуги
заклади освіти повинні докласти особливих зусиль для зміцнення іміджу
та привабливості 7, с. 14-15.
Також науковцями виділені особливості, які притаманні тільки освітнім послугам,
зокрема: відносна тривалість виконання; відтермінованість виявлення результативності
надання послуг; сезонність чи дискретна періодичність надання послуг; залежність
послуг від місця їх надання та місця проживання здобувачів освіти; посилення потреби
в освітніх послугах по мірі задоволення цієї потреби; багатошаровість освітньої послуги,
що передбачає наявність певного рівня підготовленості до її отримання 7, с. 15. Усі
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ці особливості варто враховувати закладам освіти при наданні освітніх послуг
потенційним споживачам.
Ключовим визначенням нашого дослідження є маркетингове управлінням в освіті.
Зокрема, З. В. Рябова розглядає його як «соціальну технологію, сутність якої полягає
у вивченні освітніх потреб споживачів та їх формуванні у майбутньому, задоволенні
їх на основі надання й отримання освітніх послуг з метою розвитку особистості
споживача, піднесенні освіти як соціальної цінності та розробленні стратегії розвитку
освіти» [6]. Без сумніву, освітню діяльність здійснюють заклади освіти, тому на основі
попереднього визначення науковець виокремлює поняття «маркетингового управління
навчальним закладом як складний вид діяльності, який зорієнтовано на організацію
цілеспрямованих впливів керівної підсистеми (суб’єкта управління) на керовану
(суб’єкт), через організацію спільної діяльності людей, на основі виокремлення,
задоволення та формування освітніх потреб особистості й певних груп людей, для
визначення пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу» там само.
Нам також імпонує думка Н. В. Івко про те, що маркетинговий підхід в управлінні
закладами освіти є сукупністю усіх методологічних принципів, прийомів і засобів
організації управління навчальним закладом як самостійним суб’єктом ринку освітніх
послуг на засадах освітнього маркетингу [3] Автор доводить, що метою використання
освітнього маркетингу в управлінні освітніми закладами є прагнення досягти
узгодженості між потенціалом освітніх закладів як виробників освітніх послуг
і потребами споживачів у цих послугах [там само]. Отже, принцип узгодження
діяльності суб’єктів ринкових відносин покладено в основу маркетингового підходу
в управлінні сучасними закладами освіти.
На нашу думку, в сучасних умовах маркетинговий підхід має стати домінантою
в управлінні закладу освіти, який забезпечить його повноцінну життєдіяльність, адже
наслідком використання такого підходу є формування позитивного іміджу закладу
освіти, створення маркетингового середовища закладу освіти, вивчення ринкового
попиту на освітні послуги й прогнозування ринкової кон’юнктури, диференціація
освітніх послуг відповідно до потреб сучасного стану розвитку суспільства
та їх просування на ринку тощо.
Таким чином, упровадження маркетингу в управлінні закладу освіти означає,
по суті, філософію ринкових стосунків у системі освіти, де забезпечується взаємодія
споживачів, виробників освітніх послуг і посередників в умовах ринку та вільного
вибору. Орієнтація закладу на маркетингове управління, безсумнівно, стане поштовхом
для розробки і впровадження заходів щодо створення і підтримання позитивного
іміджу закладу освіти, виявлення освітніх послуг, що мають попит на ринку і,
як наслідок, - підвищення рівня конкурентоспроможності освітньої установи.
Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі уважаємо практичний
аспект розв’язання проблеми організації маркетингу у сфері освітніх послуг.
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Danylova O. І.
MARKETING MANAGEMENT AS A SUCCESSFUL FACTOR FOR AN EDUCATIONAL
INSTITUTION ON THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

The article actualizes the introduction of marketing technology in the management activities
of an educational institution, reveals the concepts of «marketing», «marketing in the field of education»,
«marketing management in education». The features of educational services are considered as the main
type of activity of educational institutions, which provide the fulfillment of various types (pedagogical,
educational, scientific) activity of pedagogical staff in order to satisfy the needs of individuals
and the whole society in obtaining knowledge and information, mastering certain skills and abilities.
The introduction of marketing in the management of an educational institution means a philosophy
of market relations in the educational system, which ensures the interaction of consumers, producers
of educational services and intermediaries in the market and free choice. The result of marketing
activities should be the ensuring of profitability through the most effective satisfaction of needs:
individuals – in education, educational institutions – in the development and well-being of employees,
organizations - in the growth of human resources, society – in the expanded reproduction of intellectual
potential.
The author has proved that in modern conditions the marketing approach should become
the dominant in the management of the educational institution, which will provide: formation
of a positive image of the educational institution, creation of the marketing environment
of the educational institution, study of market demand for educational services and forecasting
of market conjuncture, differentiation to educational services due to the current state of development
of society and their promotion in the market, etc. The orientation of the institution on marketing
management impacts for increasing the level of competitiveness of the educational institution.
Key words: marketing, marketing in the field of education, marketing management in education,
educational service, educational activity.
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УДК 378.1/351
Ковальська Н. М., Богадьорова Л. М., Ковальський В. І. *
КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ У
СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У статті проаналізовано поняття коучингу як освітньої технології та засобу
підвищення фахової кваліфікації, зокрема у сфері державного управління. Розглянуто
психологічні основи коучингу, зв’язок цього поняття із цивілізаційними трансформаціями
у світі, методичні різновиди цієї технології, функції тренера (коуча) та учня/студента.
Виділено основний аспект коучингу – самоосвітній, що передбачає самомотивацію студента,
його бажання вчитися та досягати фахових результатів, підвищувати власну
компетентність на освітньому, загальнокультурному та фаховому рівнях.
Досліджено особливості використання технології коучингу в діяльності фахівців
державної служби, кожен з яких особисто впливає на зміни й ініціативи у сфері державного
управління, що відповідає засадам демократичного стилю керівництва на основі
співробітництва і зворотного зв’язку. Простежено зв’язок знань, отриманих в умовах
застосування коучингу, із такими практичними сферами державного управління,
як консультування фахівців, надання адміністративних послуг громадянам, підготовка
й ухвалення управлінських рішень. Зазначено, що в практичному вимірі коучинг у системі
*
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державної служби є засобом підвищення рівня службовця на фаховому та індивідуальнопсихологічному рівнях, де він набуває нових особистісних характеристик.
Зроблено висновок, що поряд з освітніми функціями коучинг позначає компетентність
менеджменту та стиль лідерства, а це сприяє колективу службовців у реалізації визначених
завдань та допомагає кожному з них розвиватися через ініціативність і взаємодію. До цього
долучаємо ще й саморозвиток, який становить освітню сутність коучингу та залежить
від мотивації, що в умовах державної служби (або маркетингу чи бізнесу) полягає в кар’єрному
зростанні. Саме такі службовці відповідають вимогам реформування органів державного
управління в Україні.
Ключові слова: коучинг, освітня технологія, коуч, тренінг, мотивація, компетентність,
фаховий рівень, підвищення кваліфікації, державне управління, державний службовець.
На сьогодні в Україні відбуваються реформи в багатьох важливих для становлення
держави галузях – в освіті, медицині, судовій системі, місцевому самоврядуванні. Однак,
певно, найбільш визначальною з них є система державної служби, що в будь-який
історичний період має відповідати найвищим світовим зразкам, адже вона
безпосередньо пов’язана з населенням, надаючи йому адміністративні послуги, і тому
державний службовець мусить бути грамотним, обізнаним із різноманітними
процедурами адміністративної діяльності, тобто його знання мають складати
відповідний комплекс – фахову компетентність, що набувається не так під час навчання
в освітньому закладі, як у процесі тривалого практичного застосування набутих
теоретичних знань, а також за допомогою спеціальної підготовки, зокрема підвищення
кваліфікації.
У такій підготовці/удосконаленні на сучасному етапі освітніх інновацій
ефективним є метод/технологія під назвою «коучинг», який на нових засадах освітнього
процесу здатен сприяти не лише засвоєнню нових знань або набуттю нових навичок,
а й розвинути особистість активного й компетентного фахівця. Метод має полігалузеве
застосування: використовується в бізнесі, менеджменті та психології.
У межах педагогічних інновацій сучасні освітні методи вивчають В. Журавльов,
В. Загвязинський, О. Комар, О. Пометун, конкретно коучинг як засіб виявлення
потенціалу особистості – Г. Гарднер, Дж. Гілфорд, І. Головньова, М. Данилова,
А. Маслоу, М. Рейнолдс, А. Савкіна, Л. Терстон, В. Штерн та ін. Ці вчені досліджували,
насамперед, психологічні аспекти такої підготовки, поряд із чим застосування коучингу
як освітньої технології вивчали Т. Борова, А. Браун, Н. Горук, Е. Парслоу, М. Рей й ін.
За своєю навчальною сутністю коучинг починають використовувати й у площині
формування фахової компетентності майбутніх спеціалістів будь-якої сфери. Зокрема,
В. Тіманюк аналізує шляхи підвищення результативності фахової підготовки
спеціалістів галузі управління інтелектуальною власністю, а В. Гурієвська – у сфері
державного управління, зокрема щодо професіоналізації цієї сфери та підвищення
кваліфікації державних службовців. Проте ці аспекти досліджено поки що недостатньо
чи опосередковано.
Відповідно до вищенаведених аргументів визначаємо мету статті – аналіз коучингу
як технології формування компетентного фахівця у сфері державного управління. Мета
обумовлює вирішення таких завдань: 1) визначення переваг коучингу як освітньої
технології, описаних в українській методичній літературі; 2) відзначення провідних
рис коучингу як інноваційних в освітньому процесі; 3) розгляд особливостей
застосування технології коучингу в підготовці й удосконаленні фахівців державної
служби.
У широкій семантичній площині поняття коучингу як технології визначається
Е. Грантом і Дж. Гріном: процес співробітництва, що «сфокусований на рішенні
та орієнтований на результат», коли тренер (коуч) сприяє не лише отриманню
й покращенню виконання завдань, а й «збільшенню життєвого досвіду, самостійному
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навчанню й особистісному зростанню людей» [1, с. 9]. У цьому процесі задіяно
емоційний інтелект, адже це покращує здатність розуміти події та явища
й конструктивно використовувати емоції.
Психологічний аспект коучингу досліджує С. Леонова, ґрунтуючись на працях
засновників коучингу Т. Голві та Д. Уїтмора. Психологічна основа передбачена вже
самим терміном, що походить від англ. coach «віз» (пізніше ще – «вагон» і, зрештою,
«тренер»), тобто це певне просування до мети, а сам коуч (тренер) – «своєрідний
провідник, який супроводжує людину чи команду» на цьому шляху [5, с. 166].
Однак головною особливістю такого просування є розкриття внутрішнього
потенціалу учня / студента, і тому на перший план висуваються психологічні аспекти
цієї технології – «максимізація внутрішнього потенціалу та усунення перешкод» – також
внутрішніх, серед яких відзначається побоювання стереотипів [5, с. 166] (наприклад,
у сприйнятті населенням певної професії – того ж таки правоохоронця чи державного
службовця, до яких завжди висуваються підвищені вимоги).
У концептуальному освітньому вимірі – у контексті реформування вищої освіти,
зокрема положень державної програми «Освіта 3.0», коучинг, як зазначають С. Шевчук
та О. Шевчук, передбачає активне застосування інформаційних (мобільних) технологій
на засадах принципів суб’єктивності та співробітництва. Що ж до викладання,
то переорієнтація на партнерські – суб’єкт-суб’єктні – відносини в навчанні створює
«ефективні психолого-педагогічні умови для формування фахівця, здатного ефективно
реалізувати власний особистісний потенціал» [11, с. 63].
Це стає можливим в умовах сучасних світових орієнтацій, зокрема освіти, коли
вільний доступ до інформаційних джерел набуває вирішального значення, і такі
можливості сучасних учнів / студентів сьогодні є широкими. У цій ситуації роль
викладача / тренера полягає не в поданні інформації, а в орієнтуванні на її отримання,
в організації цього процесу, щоб студент сам бажав виявити свій потенціал і набути ще
новіших знань для використання не лише у фаховій діяльності, а й у власному
кар’єрному зростанні.
Ще один концептуальний момент полягає в тому, що відповідно до загальної
орієнтації світової цивілізації
на потреби людини
освіта також
стає
людиноцентричною, виявляючи такі концепти: «віра в людину», «потенціал людини»,
«неперервна самоосвіта». Тобто виявляється більша суб’єктність в освітньому процесі,
коли й здобувач освіти є значною мірою суб’єктом, а не суто об’єктом. Визначається
й відповідний принцип суб’єктності, за яким «зміст освіти формується також
і студентами» [11, с. 63]. Більшою мірою він виявляється в період стосунків зі студентами
старших курсів або заочниками, або ж під час практики, коли особи розуміють фахову
сутність своєї майбутньої роботи.
В. Тіманюк зібрала основні дефініції коучингу, які розподіляємо за двома
ознаками: 1) однобічний вплив «учителя» на «учня» (відносини «суб’єкт – об’єкт»)
та 2) сумісний двобічний процес отримання нових знань («суб’єкт – суб’єкт» / «об’єкт –
об’єкт»). Перша ознака дослівно передбачає «підготовку», «розвиток», «навчання»,
«підвищення результативності» об’єкта впливу, «створення умов», тобто однобічний
тренінг. Друга полягає в «реалізації сумісного соціального, особистісного, творчого
потенціалу», «сприятливих відносинах». Також актуальним є і третій семантичний
конгломерат у межах коучингу – фах і відповідна діяльність, що «синтезована
з психології, менеджменту, фінансів, філософії, духовних вчень» [9, с. 61-62].
Усі ці зв’язки, відносини мають єдину мету – отримання людиною нових знань,
підвищення її фахового рівня. Також відзначаємо те, що за етимологією самого терміна
цей процес передбачає наявність певного коуча (учителя, наставника, організатора)
та учня (або колективу). При чому другий робить це усвідомлено та з бажанням,
оскільки розуміє не лише прагматичну користь – отримання диплома, займання посади
тощо, але й психологічну – розкриття та вдосконалення особистих потенційних

208



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


можливостей. Учені так і зазначають, що «загальною темою для всіх цих визначень
є їхня орієнтація на індивіда й на те, як підвищення навичок і знань допоможе
їм ефективно функціювати» [4, с. 179].
Відомо, що коуч – активно вживаний сьогодні термін у спорті (ще від початку
ХХ століття), де він позначає тренера, який веде особу (колектив) до здобутків у цій
сфері, тому подальше поширення його на бізнес і соціальну сферу не викликає подиву,
оскільки й до роботи в них потрібно фахово готувати людей. Для цього існують
розроблені програми й практичні тренінги, а також, відповідно, самі коучі в межах такої
тренерської діяльності (дослівно – коучингу). Головною ознакою цієї технології
(більшою мірою освітньої) є активність учня / студента, який сам зацікавлений
у збільшенні обсягу власних навичок у певній фаховій сфері, що відбувається за рахунок
відкриття в собі раніше потенційних можливостей і здібностей, тому в означеному
освітньому комплексі вченими визначаються такі аспекти: навчальна активність,
самоосвіта, пізнавальна взаємодія, спільна спрямованість на результат, що створює
умови для швидкого досягнення цього результату [10, с. 316].
О. Рудницьких, підсумовуючи особливості застосування технології коучингу
в освіті, зазначає про такі її чинники: «системний супровід студента» з метою
формування в нього гнучкості й адаптованості до змін, здатності швидко на них
реагувати, «партнерське комунікативне співробітництво» з метою досягнення «значних
результатів у різних сферах життєдіяльності», постійне вдосконалення особистості,
розкриття її потенціалу, «систему взаємодії з коучем, із самим собою», пошук власних
рішень у складній ситуації, створення умов для підвищення рівня мотивації
й відповідальності як у студента, так і самого коуча, а також для бажання самому
здобувати нові знання [8, с. 175].
С. Романова слушно зазначає, що вироблені під час коучингу вміння складають
«основу самоосвітньої компетенції майбутнього спеціаліста» як важливий показник
його фахового рівня [7, с. 83], що передбачає відповідні ознаки цієї технології –
мотивацію, усвідомленість, самостійність. З іншого боку – коуча – для активізації цих
ознак потрібні такі чинники, як стимулювання навчання (як у когнітивній сфері –
інтересу, так і прагматичній – наприклад, кар’єрного зростання), мобілізація раніше
отриманих знань (власне освітня функція), розкриття потенціалу особистості учня /
студента (педагогічна функція).
В. Тіманюк робить висновок, що «фаховий рівень компетентності студентів
за допомогою коучингу сформовано в тому разі, коли актуалізовано потребу отримання
фахових знань, відпрацьовано настанову на фахову діяльність, отримано вміння
й знання, які спрямовані на успішне вирішення практичних фахових завдань» [9, с. 65].
Структурно це відбувається в межах описаного О. Рудницьких процесу коучингу, етапи
якого можна оформити як технологічну модель: установлення партнерських
взаємостосунків між коучем і студентом – «спільне визначення завдань для досягнення
конкретної мети» – дослідження проблеми з визначенням «перешкод на шляху
до результату» – визначення шляхів для подолання цих проблем і складання плану
відповідних дій – визначення термінів виконання плану [8, с. 175].
Таким чином, провідною ознакою коучингу як освітньої технології є мотивованість
учня / студента в отриманні нових знань і нових умінь, усвідомленість цієї потреби
з метою майбутнього фахового зростання та самостійність у навчальній діяльності.
Прикладна функція коучингу має також важливе значення для удосконалення
менеджменту, бізнесу та інших практичних сфер в Україні. Зокрема, В. Гурієвська
застосовує технологію коучингу в розрізі психологічної компетентності державних
управлінців – комплексу особистісних якостей і вмінь під час упровадження
цілеспрямованого управлінського впливу з метою реалізації державної політики
та виконання державних управлінських завдань, що допоможе долати поведінкові
бар’єри, стереотипи мислення службовців і забезпечить системні зміни сучасного
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державного управління загалом [2, с. 32]. Означена компетентність має й психологічну
та соціальну складові, а тому технологія коучингу здатна сприяти реформаційним
змінам, вносячи інноваційний елемент у сферу державного управління та формуючи
новий середній клас в Україні.
За словниковою статтею, сучасний рівень розвитку державного управління
нерозривно пов’язаний із розвитком науки і практики, має міждисциплінарний
характер і передбачає забезпечення когнітивної й інноваційної спроможності
практичної сфери державного управління, що зумовлює стимулювання розвитку
управлінських технологій через типізацію, виділення найбільш характерних процедур
і операцій [3, с. 169]. Це враховується в технології коучингу, адже допомагає вивчати
й ураховувати соціально-психологічні складові державної управлінської діяльності
та розкриває
зміст
когнітивної
й
інноваційної
складових
державного
управління [2, с. 33].
У цій сфері коучинг є ключовим елементом вироблення політики, коли учасникигравці своїми рішеннями можуть впливати один на одного. На це спрямовано Указ
Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики», який передбачає запровадження більш
ефективних форм у роботі органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації
державної політики; проводити консультації з громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики; ужити заходів, спрямованих на розвиток
партнерських відносин і поглиблення співробітництва між органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та громадськістю; забезпечити в процесі
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за напрямом
«Державне управління» більш глибоке вивчення сучасних комунікативних технологій,
методів залучення громадськості до участі у формуванні та реалізації державної
політики [6]. Відзначаємо тут положення про партнерство, консультування
та комунікативні технології, які відповідають сутності коучингу як технології,
що спрямована на саморозвиток особи (колективу), її активність у соціальних процесах,
зокрема в державному житті.
Відповідно до твердження, що успіх будь-якого колективу та його члена
взаємозумовлені, на державному рівні означає нерозривний зв’язок між державою,
громадськістю та окремим громадянином, що має підтримуватися – безпосередньо
та опосередковано – державною службою. Саме тому компетентність державного
службовця має відзначатися широким спектром знань і вмінь у сфері цільності
суспільства.
В. Гурієвська відзначає, що останнім часом актуальними стають «технології,
які легко можуть бути адаптовані й застосовані у сфері управління як для
індивідуального використання, з метою підвищення ефективності і результативності
діяльності, так і як стратегія з управління людськими ресурсами». Зокрема, керівник
«перебуває в ролі коуча», коли допомагає колективу досягти мети, тому його
компетентність має бути досконалою не лише у фаховому, а й у психологічному аспекті.
Поряд із ним кожен працівник також особисто впливає на зміни й ініціативи у сфері
державного управління, що відповідає засадам демократичного стилю керівництва на
основі співробітництва і зворотного зв’язку [2, с. 35].
Компетентність державного службовця в таких умовах передбачає конкретні
вміння та навички, що набуваються в процесі коучингу. Серед них відзначаємо:
усвідомленість у власних діях і мотивах; делегування відповідальності; ефективний
розподіл часу; урахування культурних корпоративних традицій; поліпшення власних
кар’єрних перспектив; запобігання власному «вигорянню»; підвищення рівня
індивідуальної задоволеності від фахової діяльності.
Такі вироблені індивідуальні якості фахівця в умовах колективної діяльності
перетворюються (розвиваються) на організаційні, де коучинг, за словами В. Гурієвської,
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«визначає зону перспективного розвитку, сприяє розвитку групових процесів
та ефективності комунікації», тобто перетворює «набір» елементів індивідуального
життєвого досвіду в «добрий ґрунт» для реалізації потреб і досягнення більших
результатів діяльності державної служби. У такому разі формою коучингу
є організаційне консультування, що «допомагає управлінцям сфокусувати свою увагу на
складних завданнях, взяти на себе відповідальність за власні рішення і чітко побачити
шляхи досягнення спільних цілей» [2, с. 37]. Таким чином, професійний коучинг
орієнтує, передусім, на чітке визначення цілей і підготовку до виконання конкретних
функцій і завдань.
У висновку відзначимо, що коучинг, маючи власне освітні функції, позначає
компетентність менеджменту та стиль лідерства, що сприяє колективу службовців
у реалізації визначених завдань, а також допомагає кожному з них розвиватися через
коучингові категорії ініціативності (на індивідуальному рівні) та взаємодії
(на організаційному рівні). До цього долучається ще й саморозвиток, який репрезентує
освітню сутність коучингу та залежить від мотивації, що в умовах навчання полягає
в набутті фахових знань і вмінь, а в умовах професійної діяльності, зокрема державної
служби, – у зацікавленості в кар’єрному зростанні. Отже, у практичному вимірі коучинг
у системі державної служби є засобом підвищення рівня службовця на фаховому
та індивідуально-психологічному рівнях.
У подальшому плануємо дослідити особливості застосування технології коучингу
у сфері місцевого самоврядування, посадові особи якого мають виконувати специфічні
функції, більш пов’язані з населенням, а тому базовані на знаннях і навичках
із комунікативної психології.
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Kovalska N. M., Bohadorova L. M., Kovalskyi V. I.
COACHING AS A TECHNOLOGY FOR FORMING A COMPETENT SPECIALIST
IN PUBLIC ADMINISTRATION

The article analyzes the notion «coaching» as an educational technology and a means
of professional development, in particular in public administration. The psychological foundations
of coaching, the connection of this concept with the civilizational transformations in the world,
the methodological variants of this technology, the functions of the coach and the student are
considered. The main aspect of coaching – self-educational, which involves the student's selfmotivation, his desire to study and achieve professional results, to increase his own competence
at the educational, general and professional levels are highlighted.
The peculiarities of the use of coaching technology in the activity of civil service professionals are
explored, each of which personally influences changes and initiatives in public administration that meet
the principles of democratic leadership style through cooperation and feedback. The connection
of the knowledge gained in coaching conditions with such practical spheres of public administration
as the consulting of specialists, the provision of administrative services to citizens, the preparation and
adoption of management decisions. In practice, coaching in the civil service system is a means of raising
the level of an employee at the professional and individual-psychological levels, where he acquires new
personal characteristics.
It is concluded that, along with educational functions, coaching denotes management competency
and leadership style, which helps the staff to accomplish the tasks and helps each of them to develop
through initiative and interaction. Also included is self-development, which is the educational essence
of coaching and depends on the motivation that, in the context of public service (or marketing
or business), is career advancement. Such officials meet the requirements of reforming public
administration in Ukraine.
Key words: coaching, educational technology, coach, training, motivation, competence,
professional level, professional development, public administration, civil servant.
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УДК 378.14
ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті розкрито питання підготовки менеджерів освітньої галузі в сучасних закладах
вищої освіти. Акцентовано увагу на значенні Галузевого стандарту вищої освіти України
та освітньо-професійної програми в здійсненні професійної підготовки магістрів менеджменту
(«Управління закладом освіти») – майбутніх керівників освітніх закладів, від рівня професійної
компетентності яких залежить ефективність освітнього процесу, якісне вирішення
фінансово-економічних, господарських справ, стосунки в колективі, імідж закладу в цілому.
Установлено, що підбір навчальних дисциплін до обов’язкових та вибіркових компонент
освітньо-професійної програми здійснюється на ґрунті інтегративного підходу, їхньої логічної
послідовності; з урахуванням сучасних суспільних вимог до знань керівником основ
маркетингу ринку освітніх послуг, моніторингу якості освітнього процесу, бухгалтерського
обліку й економіки освіти. Проаналізовано зміст професійних знань, принципів, методів,
технологій, якими доцільно оволодіти майбутнім менеджерам освітньої галузі. Визначено
підходи до професійної підготовки, спрямованої на формування професійної компетентності
майбутнього фахівця, що вибудовуються на провідних стратегіях згідно з основними
концепціями освітнього менеджменту сучасного закладу вищої освіти (інноваційне управління
закладом вищої освіти як організації, у якій здійснюється підготовка фахівців; педагогічне
*
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управління освітнім процесом і науково-дослідною діяльністю; відкриття закладу вищої
освіти соціуму й розвиток його корпоративної культури) та реалізуються в процесі вивчення
дисциплін із менеджменту, виробничої практики, науково-дослідної роботи майбутніх
менеджерів освітньої галузі. Виявлено, що професійна підготовка менеджера освітньої галузі
є складним системним утворенням, визначається соціально-економічною ситуацією
в суспільстві, потребує відповідного доцільного професійного наповнення її змісту,
орієнтованого на постійний саморозвиток і підвищення кваліфікації фахівця.
Ключові слова: управління в освіті, професійна компетентність, майбутні менеджери
освітньої галузі, професійна підготовка.
Сьогоденний соціально-економічної стан в Україні вирізняється значними
змінами: динамічністю розвитку ринкових відносин, інтеграційністю процесів усіх сфер
життєдіяльності суспільства, зокрема освітньої. Умови гострої конкурентної боротьби
між освітніми установами за виживання на ринку освітніх послуг вимагають відповідної
підготовки майбутніх керівників освітніх закладів, а володіння ними високим рівнем
професійної компетентності, знань освітнього менеджменту та управлінської практики
тощо. Адже професійна компетентність, здатність до інноваційного управління стають
провідними чинниками, що визначають ефективне упровадження реформ. Відтак
функціонування освітнього закладу як соціальної організації за таких умов залежить від
активності та професіоналізму її керівника. «Підготовка менеджерів освіти
як спеціалістів з управління, які створюють особливий вид продукції – управлінське
рішення, структуру організації праці підлеглих, модель управління, є новою для
вітчизняної системи освіти, а тому актуальною» [8, с. 3]. Доцільним є перегляд підходів
до управління у сфері освіти та вирішення проблеми з підготовки керівників закладів
освіти, здатних забезпечити як надання суб’єктам споживання якісних освітніх послуг,
так і створити комфортні умови як власної професійної діяльності та саморозвитку, так
і педагогічних працівників.
На виклики сьогодення питанням управління освітою та загальноосвітніми
закладами присвячуються наукові розвідки сучасних вітчизняних та зарубіжних
дослідників. Ґрунтовно висвітлюється в наукових працях Ю. Бабанського, В. Бондаря,
Ю. Конаржевського, О. Мармази, В. Пікeльної, М. Поташник, Т. Шамової та ін.
проблеми щодо змісту і методів управління загальноосвітнім закладом. Поряд з цим
учені розкривають у контексті системного підходу особливості управління школою,
організації її роботи. Упровадження інновацій в управління освітніми системами, які
є і соціальними, вивчалися Л. Ващенко, Г. Єльниковою, В. Зверевою, Г. Дмитренко,
Л. Калініною, В. Масловим, В. Олійником, А. Чміль та ін. Л. Карамушкою, Л. Даниленко
обґрунтовано психологічні основи управління освітніми системами. Проблема
управління освітніми системами зумовила наукові пошуки Л. Даниленко, В. Маслова,
М. Михайліченко, О. Москаленко, В. Пікельної, Т. Сущенко, Є. Хрикова та ін. щодо
підготовки керівників-управлінців у сфері освіти. В. Масловим спроєктовано модель
системи функціональної компетентності сучасного керівника педагогічного колективу,
окреслено та схарактеризовано функції управління навчальним процесом.
У наукових джерелах визначають та обґрунтовують різні аспекти в професійній
підготовці менеджерів освіти: В. Берека, Л. Даниленко, В. Жигірь та ін. – теоретичні
засади фахової підготовки менеджерів освіти, І. Генсіровська, Н. Сас – інноваційність
професійної діяльності, Л. Задорожня-Княгницька – деонтологічну складову підготовки
менеджерів, В. Куприєвич – професійне самовдосконалення керівників, Л. Лунячек –
педагогічні умови, що забезпечують підготовку менеджерів освіти до управління якістю
освіти, Л. Васильченко, Л. Оліфіра, Т. Сорочан та ін. – розвиток професіоналізму,
професійної управлінської компетентності в системі післядипломної педагогічної
освіти, Д. Пріма – правову культуру майбутніх керівника загальноосвітнього закладу,
Ж. Сіркас – психологічні умови підготовки керівників до формування організаційної
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культури школи та ін.
За результатами наукових розвідок учені наголошують на наявності недоліків
у здійсненні фахової підготовки майбутніх менеджерів освіти, зокрема, відсутність
належного опрацювання правового аспекту професійної підготовки майбутніх фахівців
(спеціальність 8. 18010020 – «Управління навчальним закладом»); неузгодженість
навчальних курсів із Державним стандартом; неврахування міждисциплінapної
інтеграції знань і досвіду; дисбаланс між обсягом загальнопрофесійної, науковотеоретичної і практичної підготовки; низький рівень розвитку професійної
управлінської компетентності керівників освітніх закладів у системі післядипломної
педагогічної освіти щодо інноваційності форм, технологій і засобів навчання; відсутність
нових підходів до організації навчального процесу, що ґрунтуються на засадах
андрагогіки, системного та синергетичного підходів, визначення та добору відповідного
змісту освіти тощо.
Метою статті є аналіз сучасної теорії та практики щодо професійної підготовки
майбутніх менеджерів освітньої галузі в закладах вищої освіти.
Сучасний стан постіндустріального суспільства в умовах глобалізаційних
та інтеграційних процесів визначає необхідність підготовки конкурентоспроможного
менеджера освітньої галузі, здатного до реалізації творчого потенціалу, що ґрунтується
на доцільному використанні фундаментальних теоретичних знань у взаємозв’язку
з високопрофесійними практичними уміння та навичками, наявного світового досвіду
та науково-методичних досягнень у сфері освіти. Розв’язання окресленої вимоги часу
зумовлює пошук ефективних шляхів підготовки фахівців менеджменту, зокрема
в освітній галузі. Дослідники звертає увагу, що формування управлінських умінь
особистості позитивно впливає на її загальний розвиток, а набуття нею вмінь
організовувати діяльність і налагоджувати комунікаційні зв’язки, аналізувати
й рефлексувати, проєктувати розвиток власної й опосередкованої діяльності,
сприяє самоствердженню
та
самореалізації
особистості,
підвищенню
її конкурентоспроможності на ринку праці [7]. Водночас доцільно зазначити,
що професійна компетентність керівника, забезпечить ефективність освітнього процесу,
якісне вирішення фінансово-економічних, господарських справ, позитивний соціальнопсихологічний клімат у колективі, імідж закладу в цілому.
Учені наголошують на необхідності спеціальної професійної підготовки керівників
освітньої галузі. Г. Єльникова зазначає, що підготовка спрямована на формування
готовності до управлінської діяльності, уможливить інтенсифікувати психологічне тло
управлінського процесу, створити атмосферу поваги, довіри й успіху для кожного члена
педагогічного колективу; перейти від вертикальної командно-адміністративної системи
управління до горизонтальної системи професійного співробітництва й корпоративного
стилю управління; забезпечити розвиток кожної особистості за індивідуальною
траєкторією; побудувати особливу культуру навчального закладу, що ґрунтується на
персональній відповідальності за освоєння загальнолюдських і національних цінностей,
забезпечення освітнього стандарту [2]
Професійна підготовка майбутніх керівників закладів освіти в Україні здійснюється
в системі вищої та післядипломної освіти відповідно до професійного стандарту.
Професійний стандарт установлює мінімально необхідні вимоги до професійного
рівня співробітників з урахуванням забезпечення якості і продуктивності робіт,
що виконуються в певній галузі; містить найменування посад і відповідні до них
кваліфікаційні й освітні рівні; перелік певних посадових обов’язків, які розглядаються
з точки зору знань, умінь і навичок, виконання яких дасть змогу працівнику реалізувати
виробничі функції в межах його компетенції [5, с. 2].
Зважаючи на вище викладене, актуальність підготовки керівників освітніх закладів
ступеня вищої освіти «Магістр» визначена вимогами до змісту освіти, що є результатом
євроінтеграційних процесів та нового бачення функцій закладу освіти щодо цілісного
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розвитку суспільства, тому у 2000 році МОН України було затверджено освітньокваліфікаційну характеристику магістра за спеціальністю 8.000009 – «Управління
навчальним закладом», що відповідає Державному стандарту вищої освіти і входить
до її галузевої складової, що зумовило розроблення відповідних освітніх програм,
нормативних і варіативних курсів, а також визначення підходів до їх реалізації
з урахуванням вимог до особистості менеджера освіти та змісту його праці.
На сучасному етапі підготовка фахівців зі спеціальності 073 менеджмент
(«Управління закладом освіти») здійснюється відповідно освітньо-професійної програми
другого (магістерського) рівня вищої освіти. Її впровадження спрямовано на розвиток
професійної компетентності для здійснення управлінської діяльності в системі освіти,
оволодіння новими технологічними підходами до освітньої діяльності, застосування
інноваційних проектів, уведення новаторських процесів, володіння програмноцільовими й орієнтованими на особистісний розвиток підходами до управління.
Згідно з освітньо-професійною програмою основні напрями підготовки
менеджера освіти об’єднані в певні блоки: обов’язкові та вибіркові компоненти. Вона
передбачає загальний обсяг 90 кредитів, у тому числі:
загальний обсяг обов’язкових компонентів – 60;
загальний обсяг вибіркових компонентів – 30.
До обов’язкових компонентів включено такі навчальні дисципліни: «Філософія
та методологія науки», «Основи наукової комунікації іноземними мовами», «Управління
інноваційними проєктами», «Менеджмент персоналу», «Операційний менеджмент»,
«Інформаційні системи в менеджменті», «Господарське право» тощо. Окрім навчальних
дисциплін, обов’язкові компоненти включають інші види робіт: виробничу практику
та підготовку до атестації та атестація здобувачів вищої освіти. До блоку вибіркових
компонентів віднесено такі навчальні дисципліни: «Освітні технології», «Техніка
управлінської діяльності», «Керівник закладу освіти», «Управління навчальною
та виховною діяльністю», «Інтелектуальна власність», «Педагогіка вищої школи»,
«Психологія управління», «Правові аспекти управління закладом освіти».
Окреслені навчальні дисципліни зазначених компонентів забезпечують
цілеспрямовану, інтегровану фахову підготовку майбутніх керівників у галузі освіти.
Дослідники за результатами наукових розвідок підкреслюють, що комплекс фахових
знань майбутніх менеджерів освіти включає знання із філософії освіти, управлінської
філософії, управлінської психології, управлінського виховання, управлінської етики,
управлінської риторики, управлінської конфліктології, управлінської ортобіотики
та іміджології, економіки й теорії бізнесу [3].
Проте на сучасному етапі змінюються характеристики об’єкту управління, який
переходить у статус суб’єкта ринкових, комерційних, соціально-економічних відносин,
а конкурентна ситуація на ринку освітніх послуг та реформування освітніх закладів
згідно з євроінтеграційними процесами вимагає нових підходів до управління
як освітнім процесом, так і установою, що надає освітні послуги, тому важливим
чинником у розв’язанні цих проблем виступають знання керівником основ маркетингу
ринку освітніх послуг, моніторингу якості освітнього процесу, економіки освіти тощо.
У контексті цього питання В. Мельник зазначає, що до важливих складових
професійної (управлінської) підготовки менеджера освітньої галузі віднесені правова
культура; психолого-педагогічна культура; знання теорії та процесів управління, їхніх
закономірностей, властивостей, функціювання змісту, видів, форм і методів
управлінської діяльності; організаційна культура, класифікація та документування
інформаційних потоків [6, с. 9].
Адже під час упровадження освітньої програми майбутні фахівці усвідомлюють
принципи менеджменту, реалізація яких забезпечить високу якість управлінської
діяльності. Переважно виділяють такі принципи освітнього менеджменту: духовної
спрямованості; актуальності змісту менеджменту освіти; ефективності менеджменту;

215



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


зв’язку теорії менеджменту освітніх установ з його практикою; систематичності
та послідовності
технологій
освітнього
менеджменту;
цілісності
управління
технологіями менеджменту освіти; раціональності управління технологіями у сфері
освіти; партнерського характеру взаємин між суб’єктами управління [9, с. 67-72].
Ґрунтуючись на таких концептуальних положеннях, під час професійної
підготовки одним із провідних завдань є забезпечення можливості оволодіння
майбутніми фахівцями комплексом методів управління. Методи менеджменту в освіті
класифіковано на загальнологічні методи – загальні методи наукового пізнання, які
формуються в межах філософії й використовуються як у теоретичному, так
і в емпіричному плані (абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія,
порівняння, визначення і класифікація, моделювання, прогнозування, спостереження
і експеримент);
методи
теоретичного
дослідження:
системний,
історичний,
порівняльний
(компаративний),
діалектичний,
структурно-функціональний,
комунікативно-кібернетичний; емпіричні методи: безпосередній нагляд, контент-аналіз
інформаційних потоків, експеримент, анкетне опитування, інтерв’ювання тощо [4].
Ураховуючи вимоги соціально-економічної ситуації, значення в управлінні
освітнім закладом набувають економічні методи (матеріальне стимулювання, наукова
організація праці й відпочинку, пільги), адміністративні (регламентація діяльності
виконавців, її нормування, робота з кадрами), психолого-педагогічного впливу (методи
забезпечення сприятливого психологічного клімату, стимулювання творчості
та ініціативи, прогнозування соціальних перспектив розвитку освітнього закладу),
суспільного впливу (розвиток демократії колективів, запровадження лояльної
конкуренції, толерантності, підвищення престижу та іміджу), методи і прийоми
самоменеджменту (НОП, тайм-менеджмент, маркетинг тощо) [4].
Підготовка конкурентоспроможного менеджера освітньої галузі потребує
забезпечення органічного поєднання теоретичної та практичної її складової.
Як результат успішної реалізації фахової підготовки та доцільне використання
теоретичних знань, набутих умінь та навичок застосування сучасних технологій, методів
дослідження та управління є проходження виробничої практики та виконання
кваліфікаційної роботи.
Практика та аналіз наукових джерел свідчить, що сучасна професійна підготовка
менеджерів освітньої галузі вибудовується відповідно до основних концепцій освітнього
менеджменту сучасного закладу вищої освіти. Ученими визначено три групи провідних
стратегій, спрямованих на інноваційне управління закладу вищої освіти як організації,
у якій здійснюється підготовка фахівців, (стратегії рівності освітніх можливостей,
вирівнювання і стратегія інституційних перетворень, зростання та оптимізації науковоосвітніх структур закладу освіти, стратегія розвитку кадрів), педагогічне управління
освітнім процесом і науково-дослідною діяльністю (стратегії безперервного
вдосконалення (поліпшення) якості освіти, диверсифікації освітньої діяльності,
досягнення конкурентних переваг, інформатизації управління науково-освітнім
процесом, інноваційні стратегії підготовки освітніх менеджерів у закладі вищої освіти),
відкриття закладу вищої освіти соціуму й розвиток його корпоративної культури
(стратегії інтернаціоналізації, регіоналізації, мережевої взаємодії, гармонізації
корпоративної культури закладу вищої освіти і різних субкультур, управління
соціально-педагогічною інтеракцією, управління за допомогою делегування
повноважень) [1].
Зміни, що відбуваються в освітньо-інформаційному, соціально-економічному
середовищі зумовлюють пошук нових шляхів формування компетентного менеджера
освітньої галузі та підвищення його професіоналізму.
Отже, професійна підготовка менеджера освітньої галузі є складним системним
утворенням, визначається соціально-економічною ситуацією в суспільстві, потребує
відповідного доцільного професійного наповнення її змісту, орієнтованого на постійний
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саморозвиток і підвищення кваліфікації фахівця. Упровадження освітньої програми
спрямовано на розвиток професійної компетентності для здійснення управлінської
діяльності в системі освіти, оволодіння новими технологічними підходами до освітньої
діяльності, застосування інноваційних проєктів, уведення новаторських процесів,
володіння програмно-цільовими і орієнтованими на особистісний розвиток підходами
до управління. Зміст професійної підготовки менеджерів освітньої галузі визначається
освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти, згідно
з якою здійснюється підбір навчальних дисциплін до обов’язкових та вибіркових
компонент на засадах інтегративного підходу, їхньої логічної послідовності. Професійна
підготовка вибудовується на провідних стратегіях згідно основних концепцій освітнього
менеджменту сучасного закладу вищої освіти (інноваційне управління закладом вищої
освіти як організації, у якій здійснюється підготовка фахівців; педагогічне управління
освітнім процесом і науково-дослідною діяльністю; відкриття закладу вищої освіти
соціуму й розвиток його корпоративної культури).
Перспективи подальшого наукового вивчення вбачаємо у визначенні психологопедагогічних умов формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів
освітньої галузі засобами сучасних технологій, в обґрунтуванні ефективності технології
освітнього менеджменту тощо.
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Koroleva I. I.
TRAINING OF EDUCATIONAL MANAGERS IN MODERN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

The article deals with educational managers’ training in modern institutions of higher education.
The attention is paid to the importance of the higher education branch standard of Ukraine and
the educational and professional program in the implementation of Management master professional
training («Management of educational institution»), in particular, future heads of educational
institutions, on the level of professional competence of which depends the educational process
effectiveness, the qualitative solution of financial and economic, business affairs, relationships
in the team, the image of the institution as a whole. It has been established that the selection of subjects
for the compulsory and selective components of the educational and professional program is based
on the integrative approach, their logical sequence; taking into account modern social requirements
for knowledge, the leader of the basics of marketing of the market of educational services, monitoring
th quality of the educational process, accounting and education economy.
The content of professional knowledge, principles, methods, technologies, which are expedient
to master the future managers of educational branch have been analysed. Approaches to professional
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training aimed at forming the professional competence of the future specialist, based on the leading
strategies according to the basic concepts of modern higher education institution management, have
been defined (innovative management of a higher education institution as an organization in which
specialists are trained; pedagogical and educational management and research activities; opening
of a higher education institution of the society and development of its corporate culture) and
implemented in the process of studying disciplines of management, industrial practice, research work
of future managers of educational branch. The professional training of the educational branch managers
as a complex systemic formation, determined by the socio-economic situation in society, requires
appropriate professional filling of its content, focused on constant self-development and professional
development of a specialist.
Key words: management in education, professional competence, future education managers,
professional training.
Дата надходження статті: «26» вересня 2019 р.
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Розділ 5
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
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УДК 796.032.2-056.26:316.42
Терентьєва Н. О.*
ГЕНЕЗА ПАРАЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ
В КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Стаття репрезентує як основну ідею питання соціального залучення людей
з обмеженими можливостями, зокрема в галузі фізичного виховання і спорту в контексті
основних положень Концепції людського розвитку. Наголошено, що основними пріоритетами
громадянського суспільства має бути підвищення соціальних стандартів життя українських
громадян, зокрема система заходів щодо подолання соціального відторгнення.
Зазначено, що в Україні порушується питання інклюзивного громадянського суспільства,
де громадян з інвалідністю залучено до активного життя громади. Одним із шляхів досягнення
толерантності, рівності та поваги до інвалідів є спорт, зокрема й спорт високих досягнень.
Інвалідність визначається як соціальне явище.
Акцентовано увагу на незадовільному стані закладів підготовки спортсменів вищої
кваліфікації, зокрема з обмеженими можливостями. У 2014 році Україна втратила єдиний
вітчизняний Національний центр паралімпійської підготовки і реабілітації інвалідів
(м. Євпаторія) внаслідок анексії (окупації) Криму Російською Федерацією.
Окреслено зародження паралімпійського руху у світі та в Україні. Зокрема, зазначено,
що ініціатором використання спорту як засобу соціальної і фізичної реабілітації людей
з обмеженими можливостями уважають англійського нейрохірурга Людвіга Гуттмана, який
займався реабілітацією англійських ветеранів Другої світової війни з ушкодженнями спинного
мозку. Зимові види спорту для інвалідів почали поступово виникати після Другої світової
війни, тому що багато постраждалих військовослужбовців намагалися повернутися до своїх
спортивних занять. Одним зі засновників зимового спорту для інвалідів був австрієць
З. Звикнагль із двома ампутованими ногами, який експериментував із використанням
протезів у лижному спорті.
Наголошено на унікальності вітчизняної державної системи управління фізичною
культурою і спортом інвалідів. Створені в 1989 році фізкультурно-спортивні та оздоровчі
клуби інвалідів стали основою для створення національних федерацій спорту інвалідів
з різними видами уражень: опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та інтелекту.
Ключові слова: паралімпійські ігри, спортсмени-інваліди, здоров’язбережувальний
простір, соціальне залучення, людський розвиток
На сьогодні величезна кількість людей у світі займається спортом, деякі з них
обрали цей вид діяльності як професію. Це, зокрема, видатні та професійні спортсмени:
атлети, плавці, лижники, футболісти, борці та інші. Для професійних спортсменів
спорт – це не просто професія, це життя. Сучасна молодь усвідомлює важливість
та користь від занять фізичною культурою, проте рівень охоплення населення, особливо
працездатного віку, фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю в Україні
є в декілька разів нижчим порівняно з європейськими країнами. У свідомості більшості
українського суспільства фізична культура не сприймається як важливий засіб
оздоровлення населення, організації дозвілля, соціалізації молоді та інших суспільних
груп. А чинна система спорту вищих досягнень не є пристосованою до вітчизняних
соціально-економічних процесів та не враховує у своєму розвиткові світові тенденції.
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я понад 1 мільярд людей
мають якусь форму інвалідності, що складає майже 15 % населення світу. У людей
з інвалідністю вища ймовірність безробіття. В Україні понад 2 мільйони 800 тисяч людей
мають статус інваліда, з них 151 тисяча – діти.
Головною метою демократичного суспільства є рівність усіх верств і груп
населення незалежно від їхнього статусу, походження та фізичного стану. На жаль,
*
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не завжди представники різних груп населення почувають себе рівними серед інших.
Зокрема, це люди з обмеженими можливостями, які щодня стикаються з відсутністю
спеціальної інфраструктури, спеціалізованих робочих місць чи просто людяного
ставлення. Основними пріоритетами є підвищення соціальних стандартів життя
українських громадян, зокрема система заходів щодо подолання соціального
відторгнення (Social Exclusion). Питання людського розвитку посідає провідне місце,
оскільки інтегрує проблематику економічної, освітянської, здоров’язбережувальної,
суспільно-політичної та інших сфер. І виокремлення найгостріших проблемних питань,
пов’язаних з людським розвитком неможливо без соціального залучення (Social
Inclusion).
Важливість змін обумовлено тим фактом, що егалітарне суспільство змінилось
суспільством, якому притаманний дуже високий ступінь нерівності – за доходами,
за доступом до базових соціальних послуг (інформаційних, комунікативних, освітніх,
медичних, соціальних тощо), за станом здоров’я, ризиком смерті і тривалістю життя,
за умовами та якістю життя, за становищем на ринку праці, що збільшило відсоток так
званого незахищеного населення планети.
У зв’язку з цим проблема реабілітації інвалідів набуває особливої гостроти. Серед
вітчизняних досліджень виокремимо фундаментальні дослідження Ю. Бріскіна,
присвячені питанням паралімпійського спорту [3-5], В. Мудріка з питань міжнародного
спортивного руху інвалідів [11] та О. Римар з окреслення основних аспектів спорту
неповносправних [16]. Питання соціального залучення в контексті розвитку
громадянського суспільства є предметом дослідження Н. Бондар [2], О. Сидорчук [17],
Н. Терентьєвої [19]; створення здоров’язбережувального середовища в освітянському та
державницькому контекстах –
Н. Башавець [1], Л. Горяної [6], В. Мазіна [23],
C. Мединського [9], Ю. Мосейчука [10], Н. Терентьєвої [18] та ін.
Метою статті визначаємо окреслення генези паралімпійських ігор в контексті
питань соціального залучення людей з обмеженими можливостями. Завданнями статті
є окреслення історичного поступу паралімпійських ігор та особливостей соціального
залучення в умовах громадянського суспільства.
Соціальне залучення молоді з особливими потребами. В останні десятиріччя
особлива увага фахівців приділяється проблемі соціальної і фізичної реабілітації
інвалідів засобами фізичного виховання з метою відновлення здоров’я, залучення
їх до суспільно корисної праці.
Зважаючи з контент-аналіз Національної доповіді про людський розвиток (2011),
окреслимо основні позиції соціального відторгнення, які, на нашу думку, невіддільні від
сектору освіти, оскільки спричиняють утруднення/проблеми в реалізації одного
з ключових
напрямів
державної
освітньої
політики
–
формуванні
здоров’язбережувального середовища (Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на 2012–2021 роки). Це, зокрема, відторгнення від сфери культури та освіти,
відторгнення від економічного життя (відторгнення за статусом на ринку праці,
відторгнення через низькі доходи, відторгнення через погані житлові умови),
відторгнення від систем охорони здоров’я та соціального захисту, соціального
середовища та через відсутність засобів комунікації.
Наголошуємо, що Доповідь про людський розвиток «Справжнє багатство народів:
шляхи до людського розвитку» (2010) засвідчила значущість «…парадигми людського
розвитку й запровадила його оновлене визначення – як включення до числа свобод
людини права людей на довге, здорове і творче життя; на досягнення інших цілей, які,
на їхню думку, мають значення; на активну участь у забезпеченні справедливого
та сталого розвитку на планеті. Люди є й одержувачами, і рушійною силою людського
розвитку як окремо, так і разом» [20, с. 16]. Упровадження концепції соціального
залучення (поряд з концепцією соціального відторгнення і концепцією людського
розвитку) має забезпечити «…для тих, хто має ризик бідності та соціального
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відторгнення, можливості та ресурси, необхідні для того, щоб повною мірою брати
участь в економічному, соціальному та культурному житті, досягти рівня життя
та добробуту, що відповідають нормальним стандартам у суспільстві, у якому вони
живуть» [20, с. 16].
В Україні, як і в усьому світі, порушується питання інклюзивного громадянського
суспільства, де громадян з інвалідністю залучено до активного життя громади, вони
мають рівні права з представниками інших груп населення. Одним із шляхів досягнення
толерантності, рівності та поваги до інвалідів є спорт, зокрема й спорт високих
досягнень. Адже саме завдяки спортивним іграм люди з обмеженими можливостями
можуть почуватись рівними з іншими людьми. Інвалідність – це не захворювання
чи вирок, це соціальне явище. Люди з особливими можливостями є такими
ж повноцінними членами суспільства, які надихають своїм прикладом багатьох,
зокрема, здорових людей, особливо в спорті вищих досягнень.
Сьогодні існують значні проблеми в діяльності спортивних шкіл як основного
резерву підготовки спортсменів вищої кваліфікації. У більшості спортивних шкіл
недостатньо коштів на організацію повноцінної навчально-спортивної роботи;
придбання обладнання, інвентарю, спортивної форми, виїздів спортсменів
на навчально-тренувальні збори та змагання. Спортивні бази, на яких проводяться
спортивні заняття, у переважній більшості перебувають у незадовільному стані.
А з 2014 року Україна втратила єдиний вітчизняний Національний центр
паралімпійської підготовки і реабілітації інвалідів (м. Євпаторія) як наслідок анексії
(окупації) Криму Російською Федерацією. Альтернативи цій базі в Україні не існує. Цей
Національний центр паралімпійської та дефлімпійської підготовки й реабілітації
інвалідів уважався одним із найкращих у світі, що, безумовно, зіграло ключову роль
і в успішних виступах українських паралімпійців.
Тривалий час спостерігається відтік спортсменів та тренерів міжнародного рівня
за кордон та до інших сфер діяльності через відсутність економічних стимулів;
незначною є й участь спонсорів у фінансуванні підготовки спортсменів та проведенні
масштабних спортивних заходів. Дійсно, підготовка спортсменів до складу
паралімпійської збірної команди України триває багато років, проте досягнення
спортсменами високих спортивних результатів на міжнародній спортивній арені
є можливим, перш за все, за умови створення сприятливих умов для їх тренування,
починаючи зі спортивної школи та забезпечення відповідної етапності підготовки.
Історія розвитку паралімпійських ігор. Ініціатором використання спорту як засобу
соціальної і фізичної реабілітації людей з обмеженими можливостями уважають
англійського нейрохірурга Людвіга Гуттмана, який займався реабілітацією англійських
ветеранів Другої світової війни з ушкодженнями спинного мозку. Перші змагання
відбулися в 1948 році на базі Сток-Мандевілльского госпіталю. Якийсь час ігри так
і називалися «Сток-Мандевілліські ігри». Вони проводилися щорічно, а з 1952 року
отримали статус міжнародних. У 1960 році в Римі на змаганнях взяли участь вже
не тільки інваліди на візках, а й спортсмени з іншими фізичними вадами. Ці ігри
уважаються першими офіційними міжнародними паралімпійськими іграми, уяких
взяли участь чотири сотні людей з 23 країн світу. Найбільша кількість спортсменів
представляли Італію, США, Велику Британію, які й очолили рейтингову таблицю,
завоювавши найбільшу кількість медалей. У І Паралімпійських іграх також брали участь
спортсмени Ізраїлю, Нідерландів, Південної Африки, Бельгії, Швеції, Франції,
Німеччини, Австралії та інших країн. Програма передбачала змагання зі стрільби
з лука, плавання, баскетболу, фехтування, метання дротиків, снукеру, настільного тенісу
і легкої атлетики [12; 15]. З цього часу почався бурхливий розвиток паралімпійского
руху.
Зимові види спорту для інвалідів почали поступово виникати після Другої світової
війни, тому що багато постраждалих військовослужбовців намагалися повернутися
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до своїх спортивних занять. Одним зі засновників зимового спорту для інвалідів був
австрієць З. Звикнагль (S. Zwicknagl) із двома ампутованими ногами, який
експериментував із використанням протезів у лижному спорті [24].
Нововведення торкнулися й лижного спорядження. Виник, наприклад, трьохслід
(three-track) – лижа на одній нозі, із використанням двох лижних палиць-стабілізаторів,
що мають закріплені маленькі лижі й разом залишають на снігу три сліди. Перші
змагання з лижного спорту three-track в Австрії в лютому 1948 року зібрали 17 учасників.
З 1970 року розпочалися змагання з лижного спорту між спортсменами різних
нозологічних груп. У 1974 році проведено перший чемпіонат світу в Гранд Борнанд,
у Франції, у програмі якого були представлені гірськолижний спорт і лижні гонки для
спортсменів з ампутаціями і вадами зору [7].
У 1964 році творено Міжнародну спортивну організацію інвалідів, до якої
доєдналося 16 країн, і того ж року відбулись змагання паралімпійців у Токіо з семи
видів спорту. Перед початком ігор вперше підняли прапор паралімпіади, зазвучав гімн
і з’явилася емблема паралімпійських змагань. З того часу розвиток спорту для інвалідів
відбувався колосальними темпами. У 1972 році в Торонто в паралімпіаді взяло участь
понад тисячу інвалідів з 44 країн. Спочатку брали участь тільки візочники, а з 1976 року
до них приєдналися спортсмени інших груп ушкоджень – інваліди по зору і люди,
які перенесли ампутацію кінцівок. 1982 рік відзначився створенням окремого
координаційного органу паралімпійського руху – Міжнародного координаційного
комітету Всесвітньої організації спорту інвалідів [21, с. 77]
У 1989 році створено Міжнародний паралімпійський комітет – International
Paralympic Committee (IPC), який опікується організацією й проведенням
паралімпійських ігор. Нині Міжнародний паралімпійський комітет та Міжнародний
олімпійський комітет – найбільша і найповноважніша в галузі спорту організація [8],
яка керується у своїх рішеннях Олімпійською хартією як основним правовим
документом спорту [14, c. 14]. Олімпійська хартія має на меті реалізацію трьох основних
завдань: Олімпійська хартія як основний інструмент конституційного характеру
визначає й відроджує фундаментальні принципи та невід’ємні цінності олімпізму;
Олімпійська хартія як статут Міжнародного олімпійського комітету; Олімпійська хартія
визначає основні права й обов’язки трьох головних складників олімпійського руху,
а саме: Міжнародного олімпійського та Міжнародного паралімпійського комітету,
міжнародних федерацій і національних олімпійських комітетів, а також організаційних
комітетів олімпійських та паралімпійських ігор, які повинні дотримуватись
Олімпійської хартії.
Одним з найважливіших компонентів паралімпійського спорту є програма
паралімпійських ігор, яка не була сталою, а змінювалася протягом існування. Види
спорту та спортивні дисципліни включалися до програми паралімпійських ігор
та вилучалися з неї під впливом різноманітних чинників, змінювалася кількість
та співвідношення спортивних дисциплін, комплектів нагород тощо.
Починаючи з Ігор 1992 року, які відбулись в Тігнесе і Альбервиле (Франція),
паралімпійські зимові ігри проходять у тих же містах і на тих же спортивних спорудах,
що й олімпійські зимові ігри. У 2001 році Міжнародний олімпійський комітет
і Міжнародний паралімпійський комітет підписали угоду, за якою паралімпійські ігри
мають відбуватись у той же рік, у тій же країні й використовувати ті ж спортивні об’єкти
і споруди, що й олімпійські ігри. Ця угода офіційно почала застосовуватися, починаючи
з літніх ігор 2012 року в Лондоні, хоча фактично ця паралель вже працювала раніше.
Літні ігри є більш насиченими й різноманітними за видами спорту, з яких проводять
змагання, крім того, у кожному виді спорту є свої категорії і умови участі.
Зокрема, до літніх паралімпійських видів спорту відносяться академічне
веслування; баскетбол на візках; велосипедний спорт; виїздки; голбол; веслування
на байдарках; дзюдо; легка атлетика; настільний теніс; паратріатлон; вітрильний спорт;
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плавання; кульова стрільба; реґбі на візках; сидячий волейбол; стрільба з лука; теніс
на візках; важка атлетика; фехтування на візках; футбол 5 х 5; футбол 7 х 7.
Зимовими паралімпійськими видами спорту визначено гірські лижі, (слалом,
гігантський слалом, суперкомбінація, швидкісний спуск, парасноуборд); керлінг
на візках; лижні гонки; біатлон; следж хокей.
Назва спочатку була пов’язана з терміном «paraplegia» – параліч нижніх кінцівок,
оскільки ці змагання проводилися серед людей із захворюваннями хребта. З початком
участі в іграх спортсменів з іншими захворюваннями назву було трансформовано
як »поруч, поза (παρά) Олімпіади», з акцентуванням уваги на паралелізмі
та рівноправності паралімпійських змагань з олімпійськими. Звідси назва –
паралімпійські ігри. Логотип паралімпійських ігор складають розташовані навколо
центральної точки три півсфери червоного, синього і зеленого кольорів символізують
розум, тіло і дух. Паралімпійський девіз: «Spirit in Motion» – «Дух у русі» – лаконічно
передає ідею паралімпійського руху – надавати спортсменам-паралімпійцям
можливості надихати й захоплювати світ власними спортивними досягненнями [22].
Вітчизняний паралімпійський рух. Уперше українські паралімпійці взяли участь
у паралімпіаді в Атланті, США (1996), виборовши 1 золоту, 4 срібні та 2 бронзові медалі.
На паралімпіаді в Пекіні, Китай (2008), українські спортсмени здобули 74 медалі:
24 золоті, 18 срібні та 32 бронзові. На зимових паралімпійських іграх у Ванкувері (2010)
українці вибороли 5 золотих, 8 срібних та 6 бронзових медалей, посівши в загальному
медальному заліку 4 місце [13].
Формування спортивного руху інвалідів в Україні бере свій початок з 1989 року.
Саме в цей час почали створювати фізкультурно-спортивні та оздоровчі клуби інвалідів.
У подальшому ці громадські об’єднання стали основою для створення національних
федерацій спорту інвалідів з різними видами уражень: опорно-рухового апарату,
вадами зору, слуху та інтелекту. У 1992 році ці чотири федерації об’єдналися
в Національний комітет спорту інвалідів України. Національний комітет спорту
інвалідів України – це національний паралімпійський комітет України, який
представляє державу в міжнародному паралімпійському та дефлімпійському русі
й виконує функції Національного паралімпійського комітету [13].
Громадськість інвалідів постійно боролася за визнання соціальної значущості
фізкультурно-спортивного руху та необхідності відповідної державної підтримки. Злет
масового спорту інвалідів відбувся після започаткування в Україні унікальної (і єдиної
в світі) державної системи управління фізичною культурою і спортом інвалідів.
У 1993 році створено Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» та 27 регіональних центрів «Інваспорт» [13].
Сьогодні Національний комітет спорту інвалідів України представляє Україну
в міжнародному паралімпійському та дефлімпійському русі й виконує функції
Національного
паралімпійського
комітету.
За
оцінками
Міжнародного
паралімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій, темпи розвитку
паралімпійського руху в Україні є найвищими в Європі за останнє чотирьохріччя [22].
Поєднання діяльності Національного комітету спорту інвалідів України і державної
системи «Інваспорт» стало значущим фактором розвитку фізичної культури і спорту
інвалідів у нашій країні.
Сьогодні в Україні діють 27 регіональних центрів «Інваспорт» з 109 їхніми
відділеннями в обласних та міських центрах, 174 фізкультурно-спортивних
та оздоровчих клуби інвалідів, 27 дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів. Більше
50 тисяч інвалідів та 22 тисяч дітей шкільного віку відвідують фізкультурнореабілітаційні групи та спортивні секції з 27 видів спорту. Щорічно в Україні
проводяться понад 250 чемпіонатів, першостей та кубків з 19 видів спорту серед інвалідів
з ураженнями зору, слуху, опорно-рухового апарату та інтелекту [13]. Це дозволяє
досягати результатів і в спорті вищих досягнень.
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Змагання, початковою метою яких була реабілітація інвалідів через заняття
спортом, переросли в потужний міжнародний рух. Завдяки системній організаційній
та практичній роботі Національного комітету спорту інвалідів України, Українського
центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та спортивних федерацій
з нозологій, українські спортсмени з інвалідністю не тільки досягають високих
результатів, а ще й кожен виступ українських спортсменів дивує світ.
Отже, параолімпійські ігри є відображенням ставлення суспільства до проблем
спортсменів-інвалідів і визнання їх повноправними членами суспільства. Визнаючи
та пишаючись успіхами паралімпійців, не варто забувати про те, що в повсякденному
житті українські інваліди піддаються різноманітній дискримінації: від соціальної – при
працевлаштуванні, до побутової – відсутність пандусів, поручнів та інших засобів,
призначених для полегшення життя людей з обмеженими можливостями. Якщо
в цивілізованому громадянському світі люди з обмеженими можливостями
є інтегрованими в соціум (соціально залученими), то в нас паралімпійський спорт часто
є чи не єдиним соціальним ліфтом для інваліда, тому спортсмени з передових країн
виступають на паралімпіадах частіше заради задоволення, а вітчизняні – заради
добробуту та життєвих перспектив. Успіх українських паралімпійців зумовлений
високою мотивацією спортсменів, яким медалі паралімпіади забезпечують матеріальну
підтримку. І це вибудувана президентом Національного комітету спорту інвалідів
України Валерієм Сушкевичем передова система інвалідного спорту.
Разом із тим заслуговує на неабияку увагу діяльність Олега Леня (українського
футболіста, майстра спорту України міжнародного класу, чемпіона паралімпійських
ігор 2018 року, віце-чемпіона світу (Англія, 2015), паралімпійського чемпіона XV літніх
паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 2016), чемпіона світу (Аргентина,
2017)) щодо інформаційного супроводу мотиваційних аспектів участі вітчизняних
спортсменів у паралімпійських іграх.
Досвід вітчизняних паралімпійців потребує детального дослідження, яке може
стати предметом подальшого наукового пошуку.
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Terentieva N. О.
PARALYMPIC MOVEMENT GENESIS IN THE CONTEXT
OF THE MAIN CHALLENGES OF HUMAN DEVELOPMENT

The article represents the main idea of the issue of social inclusion of people with disabilities,
in particular in the field of physical education and sports, in the context of the main provisions
of the concept of human development. It is emphasized that the main priorities of civil society should
be increasing the social standards of life of Ukrainian citizens, in particular the system of measures to
overcome social exclusion.
It is noted that the issue of the inclusive civil society is raised in Ukraine, where citizens with
disabilities are involved in the active community life. One of the ways to achieve tolerance, equality and
respect for people with disabilities is through sports, including high achievement sports. Disability
is defined as a social phenomenon.
Attention is drawn to the unsatisfactory state of the institutions of training of athletes of higher
qualification, especially athletes with disabilities. In 2014, Ukraine lost its only National Paralympic
Training and Rehabilitation Center (Evpatoria) because of the annexation (occupation) of the Crimea
by the Russian Federation.
The origins of the Paralympic movement in the world and in Ukraine are outlined. It is noted
that the initiator of the use of sport as a means of social and physical rehabilitation of people with
disabilities is considered by English neurosurgeon Ludwig Guttmann, who was engaged
in the rehabilitation of British veterans of the Second World War with spinal cord injuries. Winter
sports for people with disabilities began to emerge gradually after the Second World War, as many
injured military servicemen tried to return to their sports activities. One of the founders of winter
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sports for people with disabilities was S. Zwicknagl from Austria with two amputated legs, who
experimented with the use of prostheses in ski sports.
The uniqueness of the national state system of physical culture and sports management of people
with disabilities is emphasized. Established since 1989, sports and health clubs of the disabled become
the basis for the creation of national sports federations of disabled persons with various types of lesions:
musculoskeletal system, visual impairment, hearing and intelligence.
Key words: paralympic games, disabled athletes, healthcare-saving space, social inclusion, human
development.
Дата надходження статті: «20» вересня 2019 р.
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УДК 37.035
ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧОЇ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ В УКРАЇНІ
(ДРУГА ПОЛОВИНА 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

У статті розглянуто особливості профілактики дитячої бездоглядності в Україні
в другій половині 60-х років ХХ століття. Розкрито сутність понять «бездоглядність»
і »бездоглядна дитина», причини бездоглядності та її наслідки. Визначено, що головна причина
дитячої бездоглядності полягає в неналежному виконанні батьками своїх прямих обов’язків:
забезпечення сприятливих умов для фізичного, духовного та інтелектуального розвитку
дитини.
Проаналізовано нормативно-правові документи другої половини 60-х років
ХХ століття, що визначали вітчизняну соціальну політику стосовно профілактики дитячої
бездоглядності в Україні. Висвітлено основні погляди дослідників, педагогів, які зверталися
в той час до вивчення цих питань: для попередження дитячої бездоглядності необхідно
підвищити педагогічну культуру сімейного і шкільного виховання; саме школа може досягти
посилення педагогічної культури батьків; необхідно зміцнити взаємозв’язок суспільного
та сімейного виховання.
Розглянуто співпрацю батьків, громадськості, шкіл, представників прокуратури, суду
та міліції, спрямовану на попередження дитячої бездоглядності і правопорушень. З’ясовано,
що в досліджуваний період по всій країні набули поширення ради громадськості й ради
сприяння сім’ї та школі, які створювалися на підприємствах і в установах, виконуючи роль
координаційних центрів з поєднання виховних впливів сім’ї, школи та громадськості.
Окреслено основні форми роботи школи із батьками, які з різних причин нехтували
вихованням дітей (класні і загальношкільні батьківські збори, лекторії, університети
педагогічних знань, конференції, лекції, бесіди, індивідуальні консультації, під час яких
батькам надавалася допомога з питань виховання і розвитку їхніх дітей).
Визначено, що для попередження дитячої бездоглядності в другій половині 60-х років
ХХ століття в українському суспільстві було вжито низку заходів.
Ключові слова: бездоглядність, бездоглядна дитина, профілактика, виховання, дитина,
сім’я, соціальне виховання, школа, педагогізація батьків, правопорушення.
Другу половину 60-х років ХХ століття характеризують появою значної кількості
бездоглядних дітей в Україні та впровадженням державою різних заходів щодо
профілактики цього явища, тому, перш за все, нам необхідно уточнити сутність понять
«бездоглядність» і «бездоглядна дитина».
Ж. Петрочко трактує бездоглядність як «стан, що відображає неуспішність
соціалізації молодої особистості й характеризується відсутністю її пристосованості
до вимог, які висуваються суспільством до поведінки дитини, через розірвання
*
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чи погіршення взаємин з батьками чи особами, які їх замінюють» [3, с. 255].
У словнику-довіднику з соціальної педагогіки зазначається, що «бездоглядні діти –
категорія дітей, яким батьки або особи, які їх заміщають, приділяють недостатньо уваги
або зовсім не цікавляться тим, де, як і з ким вони проводять свій час,
як навчаються» [8, с. 51]. Такі діти живуть самі по собі. Відчуваючи байдужість до себе
зі сторони близьких людей, вони починають пропускати шкільні заняття, шукають
компанію «однодумців», разом з якими долучаються до шкідливих звичок. Бездоглядні
діти можуть на певний час залишати домівку, у них формується деструктивна
поведінка, яка призводить до здійснення правопорушень та скоєння злочинів.
Таким чином, причина дитячої бездоглядності міститься в недбалому ставленні
батьків до своїх прямих обов’язків: забезпечення належних умов для фізичного,
духовного та інтелектуального розвитку дитини. Якщо в сім’ї панує здорова моральна
атмосфера між батьками і дітьми, кожен відчуває турботливе ставлення до себе з боку
найрідніших, підтримку і довіру, батьки цікавляться шкільним життям дітей і тим,
як вони проводять свій вільний час, то цим дітям бездоглядність не загрожує.
Проблема дитячої бездоглядності та її профілактики не втрачає своєї актуальності
й на сьогодні. Проте в сучасному суспільстві, яке втягнуте у війну та перебуває
в соціально-економічній кризі, у якому постійно змінюється напрям державної
соціальної політики та освіти, діти, сім’я, сімейне виховання і соціалізація дитини в сім’ї
знаходяться в кінці списку інтересів держави, тому наразі в Україні не створено
ефективних
механізмів
профілактики
дитячої
бездоглядності.
Доречним
є ознайомлення з позитивною практикою протидії бездоглядності дітей другої
половини 60-х років ХХ століття та впровадження її в роботу органів державної
виконавчої влади, служб у справах дітей, соціальних педагогів сучасної України.
Різним аспектам дослідження дитячої бездоглядності та її подолання присвячені
роботи О. Безпалько, І. Горобець, К. Дубовик, Т. Журавель, І. Звєрєвої, А. Капської,
Л. Оліференко, Ж. Петрочко, І. Пєші, В. Сухомлинського та ін. Проте особливості
профілактики дитячої бездоглядності в Україні в другій половині 60-х років ХХ століття
потребують детального розгляду.
Мета статті – проаналізувати особливості профілактики дитячої бездоглядності
в Україні у вищезазначений період.
У 1960-х роках в Україні продовжується нав’язування населенню державної
політики 50-х років ХХ століття з усуспільнення виховання молодого покоління, що
сприяло збільшенню кількості бездоглядних дітей. По всій країні масово відкриваються
дошкільні заклади, створюються школи з продовженим днем, збільшується кількість
шкіл-інтернатів [1]. Батьки мали змогу повністю віддавати себе професійній діяльності
й участі в громадському житті, не відволікаючись на виховання дітей. У суспільстві
панувала думка, що лише держава знає, як виховати «справжню» людину – будівника
комунізму, тому батьки віддалялися від дітей, займалися своїми справами. Діти,
відчуваючи це та бажаючи привернути увагу батьків до себе, починали пропускати
заняття в школі, скоювали правопорушення тощо. Усе більше дітей ставало
бездоглядними. На думку В. Сухомлинського, головною причиною дитячої
бездоглядності і правопорушень є низька педагогічна культура сімейного і шкільного
виховання. Педагог був переконаний, що «час і батькам і вчителям глибоко усвідомити,
що ні школа без сім’ї, ні сім’я без школи не можуть справитися з надзвичайно тонкими,
надскладними завданнями становлення людини» [9, с. 50]. Проблемою було те, що сім’я
і школа виховували дітей кожен по своєму розумінню, відірвано один від одного.
Попередні роки засвідчили не лише неможливість повного перебирання
державою на себе виховної та соціалізаційної функцій сім’ї, а й його шкідливість, тому
актуальним у другій половині 60-х років ХХ століття в Україні висувається нове гасло –
досягнення єдності суспільного та сімейного виховання за рахунок соціального
регулювання останнього. Усе це зумовило певні зміни у відносинах і взаємодії школи,
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батьків та громадськості [2].
Зокрема, з 1966 року посилюється робота з батьками і громадськістю
з профілактики правопорушень серед дітей і молоді. По всій Україні проводяться
збори, на яких присутні керівники шкіл, відділів народної освіти, підприємств,
колгоспів і радгоспів. Обговорюються питання покращення виховної роботи з дітьми
та залучення громадськості до боротьби з дитячою бездоглядністю, правопорушеннями
і злочинністю серед молодого покоління. За навчальними закладами закріплюються
шефські організації і підприємства, які опікуються школами не лише матеріально, але
й надають допомогу в організації позакласної і позашкільної виховної роботи.
Допомогу в профорієнтаційній роботі з учнями надають вожаті-виробничники –
провідні інженери та інші спеціалісти місцевих підприємств. Зокрема, у м. Жовті Води
Дніпропетровської області у школі № 9 працює 11 таких вожатих, які закріплюються
за класами і проводять лекції та бесіди із школярами [6, с. 8]. Це посилює інтерес дітей
до виробничих професій, мотивує на краще навчання та попереджує протиправні
вчинки учнів, адже в них є мета – здобути професію.
З метою попередження дитячої бездоглядності й правопорушень проводяться
обласні конференції за участю батьків, громадськості, представників прокуратури, суду
та міліції, на яких пропонуються практичні заходи з профілактики дитячих
правопорушень. Міські комісії в справах неповнолітніх і працівники прокуратури
систематично виступають перед батьками і дітьми з лекціями на правові теми.
У м. Жовті Води Дніпропетровської області при дитячій кімнаті міліції в 1968 році була
створена група юних макаренківців, у якій нараховувалося понад 300 учнів старших
класів масових шкіл та шкіл робітничої молоді. Юні макаренківці складали присягу,
мали особисті посвідчення та носили спеціальну форму. Начальником їхнього штабу
був ентузіаст своєї справи Чупило М. Н. Юні макаренківці, спільно із дитячою кімнатою
міліції та школами міста, проводили профілактичну роботу із бездоглядними дітьми,
схильними до правопорушень. Для літнього відпочинку цих дітей був спеціально
створений табір «Мрія», де і юні макаренківці мали змогу відпочивати. У позаурочний
час протягом року для профілактики дитячої бездоглядності проводилися військові
ігри, спортивні змагання, організовувалися походи, екскурсії, створювалися клуби
вихідного дня, шкільні кінотеатри тощо [6, с. 9]. Завдяки тісним взаємозв’язкам
і спільній роботі сім’ї, школи та громадськості у м. Жовті Води було практично
ліквідовано дитячу бездоглядність, що сприяло значному зниженню кількості випадків
правопорушень, скоєних неповнолітніми.
Протягом другої половини 1960-х років поширюються різні форми участі
громадськості в діяльності школи, у тому числі і тієї, що стосувалася роботи з батьками
й регулювання сімейного виховання. Починають діяти ради сприяння сім’ї та школі,
ради громадськості, які створювалися на підприємствах і в установах, виконуючи роль
координаційних центрів з поєднання виховних впливів сім’ї, школи та громадськості.
Зокрема, у Полтавській області в 1966 році працювало більше 600 таких рад [7, с. 9].
На практиці їхня діяльність часто набувала соціально-педагогічного підтримувального
характеру: знаходження коштів для надання матеріальної допомоги, організація
харчування учнів з малозабезпечених сімей, обладнання класних кімнат і навчальних
кабінетів, проведення ремонтних робіт. Окремі представники рад закріплювалися за так
званими «важкими» дітьми. При цьому доволі звичними були заходи тиску на батьків:
повідомлення про їхні протиправні дії чи неналежне виховання дітей за місцем роботи,
вплив на сім’ю через партійні та профспілкові організації. Зокрема, у Полтавській
області застосовувалася форма громадського впливу на батьків – «суди батьківської
честі» [там само]. А от кращим сім’ям на конференціях батьків за зразкове виховання
дітей вручали Почесні грамоти.
Суттєвий недолік, що значно знижував дієвість роботи цих рад, полягав у їхній
фактичній безправності. Перебуваючи в цілковитій залежності від керівництва школи,
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ці об’єднання не могли практично втручатися в зміст спільної роботи школи та сім’ї.
Пріоритетним напрямом забезпечення регулювання соціалізаційного впливу сім’ї
на формування дитини залишалася педагогічна пропаганда, яка спрямовувалася
на покращення педагогічної культури батьків. Дослідники, які зверталися в той час
до вивчення цих питань (М. Демидов, Т. Калечиць, З. Клейніна, Б. Кобзар), акцентували
на тому, що саме школа, проводячи роботу з батьками, може досягти посилення
педагогічної культури батьків, завдяки цьому підвищити якість сімейного виховання,
зміцнити взаємозв’язок суспільного та сімейного виховання. Адже лише за єдності
підходів і вимог усіх учасників виховного процесу можна очікувати позитивного
вирішення завдань комуністичного виховання молодого покоління.
Важливу роль у реалізації ідей регулювання соціалізаційного впливу сім’ї
на формування дитини мала постанова «Про покращення пропаганди педагогічних
знань серед населення» [4], у якій особлива увага приділена питанням сімейного
виховання та сприянню школи сім’ї. На виконання цього завдання розробляється
орієнтовна програма педагогічного мінімуму для батьків, яка вибудовувалася
з урахуванням віку дітей (від перших років життя до старшого шкільного віку). Однак
через високу затеоретизованість та заідеологізованість під час виконання цієї програм не
виконано визначені завдання.
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що відбулася
переорієнтація змісту просвітницької роботи з батьками, акцентуванням на деяких
питаннях суто сімейного виховання як складової загального соціалізаційного впливу
сім’ї на формування дитини.
У більшості шкіл продовжують працювати батьківські лекторії, які відвідують
майже всі батьки учнів. Зокрема, із 670 батьків школи № 3 м. Золотоноші Черкаської
області 600 батьків є постійними слухачами таких лекторіїв [5, с. 17.]. У роботі
з батьками використовували пресу, де друкували виступи педагогів; уводяться
спеціальні сторінки для батьків.
Однак значна частина педагогічних колективів шкіл країни проводила роботу
з батьками формально, обмежуючись масовими заходами, які були малоефективними.
А от індивідуальній роботі з батьками, з урахуванням специфіки кожної сім’ї,
приділялося недостатньо уваги. Позашкільні установи також не надавали батькам
допомоги в соціалізації важковиховуваних дітей. Таких учнів не залучали до гуртків.
Зокрема, «серед 354 гуртківців станції юних техніків м. Кременчука немає жодного
важковиховуваного школяра, немає їх і на станції юннатів та в будинку
піонерів» [7, с. 9.]. Це свідчить про те, що позашкільні заклади не переймалися долею
бездоглядних важковиховуваних дітей. Адже легше працювати із слухняними
відповідальними дітьми, ніж турбуватися про малолітніх правопорушників
і намагатися змінити їхні долі на краще. Не всі школи впроваджували політику
перевиховання правопорушників і другорічників. Замість кропіткої роботи з ними дітей
переводили до шкіл працюючої молоді, до класів із скороченим строком навчання.
Це свідчить про те, що керівництво навчальних закладів намагалося позбутися
бездоглядних дітей із своєї школи, щоб «не псувати статистику».
Не втрачає актуальності й робота створених у попередні роки батьківських
комітетів як громадських організацій, основна діяльність яких полягала в допомозі сім’ї
і школі, поєднанні їхніх зусиль у вихованні дітей як складової соціалізаційного впливу
на процес формування дитини.
На батьківські комітети покладалося завдання покращувати зв’язок сім’ї і школи
для встановлення єдиної виховної дії на дітей, залучати батьків до роботи з ними
в позаурочний час у школі і за місцем проживання, до запобігання бездоглядності дітей
і здійснення ними правопорушень. Хоча в ряді шкіл Миколаївської області батьківські
комітети не працювали, тому питаннями профілактики дитячих правопорушень ніхто
не займався [там само].
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Також батьки і керівництво деяких шкіл безвідповідально ставилися
до відвідування учнями занять: «на день перевірки тільки в м. Кременчуці Полтавської
області не охоплено навчанням 11 дітей шкільного віку, а у Вознесенському
й Очаківському районах Миколаївської області таких дітей виявлено 9. На початок
поточного навчального року до шкіл Миколаївської області не з’явилося
430 другорічників у І–VIII класи, у Полтавській – 281 ос.» [7, с. 9.]. Це свідчить про те, що
ні батьки, ні заклади освіти не цікавилися життям молодого покоління, що призводило
до збільшення в країні кількості бездоглядних дітей та скоєння ними правопорушень.
Зокрема, у м. Кременчуці Полтавської області за 9 місяців 1966 року «доставлено
в дитячу кімнату міліції учнів удвічі більше, ніж за відповідний період минулого
року» [там само, с. 10].
Таким чином, можна стверджувати, що в другій половині 60-х років ХХ століття
в Україні активізується робота з попередження правопорушень серед молодого
покоління. У зв’язку з цим порушено питання про покращення виховної роботи батьків
з дітьми та залучення широкої громадськості до боротьби з дитячою бездоглядністю,
правопорушеннями та злочинністю неповнолітніх; удосконалення форм і методів
виховання дітей у дусі любові до праці, поваги до старших, наслідування трудових
традицій народу, неухильного дотримання норм комуністичної моралі як провідних
цінностей і норм поведінки.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для попередження
дитячої бездоглядності в другій половині 60-х років ХХ століття в українському
суспільстві було вжито низку заходів: поширення педагогічної просвіти серед населення
і покращення педагогічної культури батьків; взаємозв’язок сім’ї і навчально-виховних
закладів у вихованні дітей; вивчення морального мікроклімату кожної сім’ї та залучення
широкої громадськості до боротьби з дитячою бездоглядністю, правопорушеннями
і злочинністю неповнолітніх. Але їхня дієвість значно знижувалася через надмірну
зайнятість населення, ідеологізацію усіх сфер суспільного життя, у тому числі
й сімейного, посилення психокультурної депривації.
Саме в школі цілеспрямовано й систематично проводилася робота із загалом
батьків, а також із сім’ями, які через різні причини нехтували вихованням дітей.
Основними формами роботи були класні і загальношкільні батьківські збори, лекторії,
університети педагогічних знань, конференції, лекції, бесіди, індивідуальні консультації,
під час яких батькам надавалася допомога з питань виховання і розвитку їхніх дітей.
Форми і методи роботи з батьками відповідали, насамперед, завданням, які ставило
перед школою керівництво країни, а вже потім – задоволенню виховних потреб батьків.
Досвід профілактики дитячої бездоглядності другої половини 60-х років
ХХ століття є досить цікавим і корисним та заслуговує на детальніший розгляд
у подальших наукових дослідженнях і впровадження його окремих позитивних
елементів у механізм профілактики бездоглядності дітей у сучасному українському
суспільстві.
Література:
1.

2.

3.
4.

Дереш В. С. Соціальне виховання дітей в Україні (50-ті роки ХХ століття). Педагогічний
альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон:
КВНЗ »Херсонська академія неперервної освіти», 2018. Випуск 39. С. 233-239.
Дереш В. С. Вплив соціальних інститутів на посилення виховної функції сім’ї (60-ті роки
ХХ ст.). Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова)
та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. Вип. 21. С. 266-273.
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. Київ,
Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с.
Об улучшении пропаганды педагогических знаний среди населения: постановление
Президиума Правления Всесоюзного общества «Знание», Коллегии Министерства
просвещения СССР, Президиума Академии педагогических наук СССР. Москва, 1968. 7 с.


231



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


5.

6.

7.

8.
9.

Про роботу Золотоніського райвно Черкаської області по керівництву школами: постанова
колегії від 09.02.1968 р. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР.
1968. № 7. С. 15–18.
Про роботу міського відділу народної освіти та шкіл м. Жовті Води Дніпропетровської
області по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи дальшого
поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи»: постанова колегії від 14.02.1969 р.
Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1969. № 8. С. 7–22.
Про роботу шкіл з батьками та громадськістю по запобіганню правопорушень серед дітей
і підлітків у Миколаївській та Полтавській областях: постанова колегії від 29.10.1966 р.
Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1966. № 23. С. 8–11.
Соціальна педагогіка: словник-довідник / за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. Вінниця: Планер,
2009. 542 с.
Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви / сост. А. И. Сухомлинская. М.:
Молодая гвардия, 1988. 304 с.

Deresh V. S.
CHILD NEGLECT PREVENTION IN UKRAINE (THE SECOND HALF
OF THE 60-S YEARS OF THE XX CENTURY)

The article deals with the peculiarities of child neglect prevention in Ukraine in the second half
of the 1960s. The essence of such concepts as «neglect» and «neglected child», causes of neglect and its
consequences have been revealed. It has been determined that the main reason for child neglect is the
inadequate fulfillment by parents of their direct responsibilities: the provision of favourable conditions
for child’s physical, spiritual and intellectual development.
The normative legal documents of the second half of the 1960s, which defined the domestic social
policy concerning child neglect prevention in Ukraine, have been analyzed. Researchers’ and educators’
basic views who addressed at that time to study these issues have been highlighted: in order to prevent
child neglect, the pedagogical culture of family and school education should be improved; it is the school
itself that can enhance parents’ pedagogical culture; the relationship between social and family
education needs to be strengthened.
This article examines the collaboration of the public, parents, schools, prosecutors, the court, and
the police, aimed at preventing child neglect and delinquency. It has been found that during the studied
period, throughout the country, councils of the public and councils promoting family and school became
widespread, which were created at enterprises and institutions, acting as coordination centers
for combining family, school, and community educational influences. The school’s main forms of work
with parents, who for various reasons neglected the upbringing of children have been outlined (class
and general school meetings, lectures, universities of pedagogical knowledge, conferences, lectures,
conversations, individual consultations during which parents were provided with the help in the
upbringing and development of their children).
It has been determined that in the second half of the 1960s a number of measures were taken
to prevent child neglect.
Key words: neglect, neglected child, prevention, education, socialization, child, family, social
education, school, parental education, offences.
Дата надходження статті: «25» вересня 2019 р.


232



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


Розділ 6
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ


233



П ЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


УДК 37.032
Жорова І. Я.*
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (50- 90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті висвітлено основні тенденції розвитку дослідницьких умінь учнів на уроках
природничих дисциплін у шкільній освіті України в 50- 90-х роках ХХ століття.
Наголошено, що в 50−90-х роках ХХ століття шкільна природнича освіта зазнала
кардинальних змін відповідно до наукових здобутків радянської природничої науки. Розвитку
дослідницьких умінь учнів сприяло: розширення завдань шкільної освіти щодо забезпеченням
зв’язку теорії з практикою; організація пришкільних дослідних ділянок; закладання садів,
шкільних розсадників дерев і чагарників та організація в них практичної навчальної роботи за
програмою біології й натуралістичних гуртків.
Звернуто увагу, що поряд з завданнями викладання основ наук та формування культури
землеробства приділялася увага підвищенню наукового і методичного рівня навчальнодослідницької роботи учнів, забезпеченню масового охоплення цією роботою в школах.
Системна робота щодо розвитку дослідницьких умінь учнів на уроках природничих дисциплін
супроводжувалася відповідним розвитком матеріально-технічної бази: створення агрохімічних
лабораторій та агрохімкуточків; облаштування лаборантських кімнат при кабінетах
фізики, хімії, біології; обладнання в кабінетах біології ботанічних й зоологічних куточків,
у кабінеті фізики – метеорологічних.
З урахуванням завдання школи щодо розвитку дослідницьких умінь учнів, навчання
здійснювалося в певній системі, яка включала: уроки; практичні заняття і спостереження
на навчально-дослідній ділянці, теплиці, у кутку живої природи; екскурсії на природу
й сільськогосподарське виробництво; суспільно корисну продуктивну працю учнів у сільському
господарстві. Також було створено класи з поглибленим вивченням природничих дисциплін,
проводилися факультативні заняття, працювали предметні гуртки, проводилися тематичні
вечори, олімпіади, конкурси, вікторини, позакласна робота.
Ключові слова: шкільна природнича освіта, дослідницькі вміння учнів, політехнізація
освіти.
Реформування національної системи освіти характеризується складними
й суперечливими процесами, які значною мірою зумовлені потребою збереження
традицій, що склалися, і їхньої спадкоємності з тенденціями подальшого розвитку
цього соціокультурного феномена. У той же час деякі новації припускають
трансформацію низки положень, що мали для освіти ключове значення.
Основною ланкою національної системи освіти є загальна середня освіта. Саме
в школі формується особистість і її світоглядні орієнтири, громадянська позиція
та моральні якості. Конструктивний пошук шляхів модернізації шкільної освіти
неможливий без адекватної історико-культурної рефлексії генезису й основних
тенденцій її розвитку у вітчизняній педагогіці, де організаційні засади, зміст, форми
і методи навчання визначалися соціокультурними, економічними та суспільнополітичними детермінантами розвитку суспільства. Цілісний і системний аналіз ґенези
шкільної освіти створює сприятливі передумови для вирішення цього актуального
завдання.
На сучасному етапі значно підвищився інтерес до дослідження проблем історії
педагогіки, загальні основи й окремі аспекти якої відображено в працях
Л. Д. Березівської, Т. К. Завгородньої, В. В. Кузьменка, С. М. Лободи, Н. В. Слюсаренко,
О. В. Сухомлинської та інших учених. На сучасному етапі значно підвищився інтерес
до дослідження проблеми формування дослідницьких умінь, що знайшли своє
відображення в науковому доробку багатьох учених, зокрема Л. С. Ващенко,
*
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І. А. Кравцової, Н. Г. Недодатко, Г. В. Ягенської та ін.
Мета статті – розкрити основні тенденції розвитку дослідницьких умінь учнів
на уроках природничих дисциплін у шкільній освіті України в 50–90-х роках ХХ століття.
Дослідницькі уміння учнів є важливою складовою різнобічно розвиненої
особистості, оскільки зумовлюють комплексний розвиток мисленнєвих процесів щодо
вміння визначити проблему і її причини, сформулювати гіпотезу,
здійснити
дослідження та обґрунтувати шляхи розв’язання проблеми.
Наукові розвідки щодо дослідження змісту навчально-дослідницьких умінь
дозволяють зробити висновок, що це складне психологічне утворення (синтез дій
інтелектуальних, практичних, самоорганізації та самоконтролю – засвоєних
і закріплених у способах діяльності), яке лежить в основі готовності школярів
до пізнавального пошуку й виникає в результаті управління навчально-дослідницькою
діяльністю учнів. Структура навчально-дослідницького вміння включає такі
компоненти: інтелектуальний, практичний, самоорганізацію і самоконтроль [2, с. 6].
Історико-ретроспективний аналіз свідчить, що розвиток дослідницьких умінь учнів
у різні періоди був і залишається стратегічним завданням освіти.
Політичні події, зміна керівництва країни, що відбулися в 50-х роках ХХ століття,
зумовили низку зрушень у галузі освіти. Бажання влади прискорити технічний прогрес
у державі спонукало до збільшення фінансування навчальних закладів, семирічна освіта
стала обов’язковою, розширювалося десятирічне навчання дітей у школі. Шкільна
природнича освіта цього періоду також зазнала кардинальних змін відповідно
до наукових здобутків радянської природничої науки. Зазначені процеси зумовили
внесення відповідних змін до навчальних планів, що переважно мали ідеологічний
характер. Наприклад, основою для розробки програми з біології стала доповідь
академіка Т. Д. Лисенка на серпневій сесії Всесоюзної Академії сільськогосподарських
наук ім. Леніна (1948 р.).
Показником, що свідчив про посилення уваги до розвитку дослідницьких умінь
учнів, стало проведення республіканського огляду пришкільних дослідних ділянок,
де під керівництвом вчителів учні провадили дослідницьку роботу з вирощування
високого врожаю й виведення нових високоякісних сортів сільськогосподарських
рослин [3, с. 8–9].
Ураховуючи активний розвиток сільського та промислового господарства
в повоєнні роки, в освіті тривав пошук шляхів наближення навчання до життя. Зокрема,
у 1951 році було організовано роботу зі здійснення великого сталінського плану
перетворення природи, згідно з яким при кожній школі передбачалося закладання
садів, шкільних розсадників дерев і чагарників та організація в них практичної
навчальної роботи за програмою біології й натуралістичних гуртків. Учителі біології
разом з учнями мали виготовити гербарії, колекції, опудала, препарати для
біологічного кабінету школи. З цього ж навчального року було заплановано створити
агробіологічні кабінети при кожній школі, виготовити на допомогу вчителям необхідні
таблиці, підручну й методичну літературу з основ сільського господарства [10, с. 10].
Успішність
реалізації
запланованих
заходів
безпосередньо
залежала
від професіоналізму вчителів біології, зокрема, ґрунтовної теоретичної підготовки
з предмету з урахуванням оновленого змісту навчальної дисципліни та завдань,
що ставилися під час її викладання. Зокрема, у 1952 році було видано наказ «Про заходи
до поліпшення викладання біології в семирічних і середніх школах і роботи
на шкільних навчально-дослідницьких ділянках». Згідно з цим документом, завдання
шкільного курсу біології значно розширювалися в напрямі формування в учнів
практико орієнтованих знань і вмінь із сільського господарства, організації роботи
на пришкільних ділянках відповідно до програм з біології, демонстрування навчальних
і науково-популярних кінофільмів з основ мічурінської біології та сільського
господарства. Цього ж року було затверджено «Положення про навчально-дослідні
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ділянки при початкових, семирічних та середніх школах Української РСР», яке
в подальшому неодноразово змінювалося й доповнювалося (1958 р., 1962 р. і т.д.), але
повсякчас більш жорстко регламентувало організацію роботи на пришкільних
ділянках [1].
Директиви ХІХ з’їзду КПРС з п’ятирічного плану розвитку СРСР на 1951−1955 роки
визначили нові детермінанти розвитку галузі освіти: завершити до кінця п’ятирічки
перехід від семирічної освіти на загальну середню освіту (десятирічка) в столицях
республік, у містах республіканського підпорядкування, у промислових центрах;
підготувати умови для повного запровадження в наступній п’ятирічці загальної
середньої освіти. Важливим завданням нової п’ятирічки, що визначило напрями
розвитку шкільної освіти стало здійснення політехнічного навчання в школі.
З огляду на це постійно наголошувалося на необхідності популяризувати набутий
передовими школами досвід організації політехнічного навчання, створення
й обладнання шкільних навчальних кабінетів і лабораторій, проведення практичних
робіт у тих лабораторіях і майстернях, де є виробниче устаткування. Зокрема, учителі
5–7 класів мали приділяти серйозну увагу екскурсіям, під час яких ознайомлювати учнів
із найважливішими видами промислового й сільськогосподарського виробництва,
а також проведенню практичних і лабораторних робіт. Вивчаючи, наприклад, ботаніку
й зоологію, необхідно було організовувати практичну роботу учнів з вирощування
с/г культур на шкільних дослідних ділянках, тварин у кутках живої природи, проводити
екскурсії до МТС, колгоспів, радгоспів.
Більш складні завдання стояли перед учителям природничих дисциплін
8–10 класів щодо вивчення основ наук із забезпеченням зв’язку теорії з практикою:
ознайомлювати учнів з найважливішими галузями сучасного виробництва, формувати
в них знання про різноаспектне застосування законів фізики, хімії, математики, біології
та інших наук. Викладаючи, наприклад, фізику – предмет, з яким має глибокий і тісний
зв’язок техніка, учителі мали його актуалізувати протягом усього курсу: за допомогою
екскурсій на виробництво, кіно, виготовлення саморобних діючих установок тощо.
Особливу увагу необхідно було приділяти проведенню в хімічних, фізичних та інших
навчальних кабінетах, у лабораторіях, майстернях, на шкільних дослідних ділянках
практичних робіт, під час виконання яких в учнів формувалися дослідницькі навички
і уміння [1].
Протиріччя, що виникли між потребою суспільства в набутті учнями
практикоорієнтованих знань та незадовільним станом їх формування в системі шкільної
освіти, зумовили ухвалення Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про
дальший розвиток системи народної освіти в СРСР» (1958 рік). Відповідно
до загальнодержавної політехнізації освіти вже у квітні було ухвалено Закон «Про
зміцнення зв’язку школи з життям та про дальший розвиток системи народної освіти
в Українській РСР» (1959 рік), у якому зазначалось, що молодь повинна бути
підготовленою як до розумової, так і до фізичної праці, бути корисною суспільству,
брати активну участь у виробництві матеріальних цінностей.
Означений Закон передбачав кардинальну перебудову української школи,
зокрема, перехід протягом трьох років, починаючи з 1959–1960 навчального року,
на загальнообов’язкове восьмирічне навчання, поєднання вивчення основ наук,
політехнічного навчання й трудового виховання із залученням школярів до суспільно
корисної праці, перетворення десятирічних шкіл на різні типи міських і сільських
загальноосвітніх шкіл, навчання рідною мовою учнів. Також у Законі визначалось
за необхідне розробити наукові основи змісту навчання й виховання, підвищити роль
наочності, широко використовуючи кіно, телебачення, радіо та інші науково-технічні
засоби, розвивати технічну творчість і винахідництво дітей [8].
З урахуванням завдань сучасної школи, особливостей біологічної науки
та передової педагогічної практики навчання здійснювалося в певній системі, яка
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включала уроки; практичні заняття і спостереження на навчально-дослідній ділянці,
теплиці, у кутку живої природи; екскурсії на природу і сільськогосподарське
виробництво; суспільно корисну продуктивну працю учнів у сільському господарстві.
Політехнізація шкільної освіти передбачала створення при кожній восьмирічній
школі не менше двох навчальних кабінетів (фізико-математичного та хімікобіологічного); створення шкільних кінотеатрів; участь шкіл у ліквідації шкідливих
наслідків використання травопільної системи землеробства [1].
Відповідні акценти в шкільній освіті щодо розвитку дослідницьких умінь учнів
зумовлювала й активна розбудова сільського господарства на початку 60-х років в УРСР.
Зокрема, у всіх школах республіки мали бути створені пришкільні сільськогосподарські
ділянки. Їх створення, розміри й облаштування, планування й зміст роботи,
документація чітко були регламентовані у відповідному Положенні. Тож поряд
з наявними завданнями щодо викладання основ наук та формування культури
землеробства вчителі мали підвищити науковий і методичний рівень навчальнодослідницької роботи учнів, забезпечивши масове охоплення цією роботою
в школах [5].
У цей час тривало подальше оновлення змісту природничої освіти, що висувало
нові вимоги до рівня професіоналізму вчителів. Зокрема, у зв’язку зі зростанням ролі
хімічної науки в розвиткові сільського господарства та промисловості, відповідно
до рішень грудневих (1963) Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України Міністерство освіти
УРСР внесло ряд змін і доповнень до програм з хімії для восьмирічної і середньої шкіл
на 1964/65 навчальний рік. Зміни стосувалися інтеграції отриманих знань у практичну
площину: використання в сільському господарстві та хімічному виробництві;
забезпечення міжпредметних зв’язків хімії й біології; усвідомлення ролі хімії в житті
рослин і сільському господарстві; урахування регіонального компоненту, зокрема умов
місцевості, під час викладання; застосування наочності під час пояснення матеріалу,
а також під час дослідів спеціальних приладів; розширення лабораторно-практичних
занять з хімії; проведення дослідницької роботи з хімізації сільського господарства 4].
У зазначений період також оновлено зміст програм з хімії, зокрема, у програмі
8 класу уведено нову тему «Хімізація сільського господарства». У 9 класі відведено
більше часу на вивчення теми «Розвиток положень атомно-молекулярної теорії»,
до теми «Розчин. Основи теорії електролітичної дисоціації» уведено деякі нові питання,
збільшено кількість годин на її вивчення. більш глибоко вивчається теорія хімічної
будови органічних сполук О. М. Бутлерова. На вивчення органічних речовин в ХІ класі
відведено 70 годин проти 43 годин у попередні роки.
На допомогу школам розроблено й надіслано в області інструктивно-методичний
лист про створення агрохімічних лабораторій та агрохімкуточків при середніх школах
з виробничим навчанням сільськогосподарського профілю, а також тематику
дослідницької роботи на полях учнівських бригад і на пришкільних
сільськогосподарських ділянках.
Як свідчить аналіз роботи шкіл у 1964/65 навчальному році, у процесі викладання
основ наук вчителі ширше застосовували експеримент, лабораторні і практичні роботи,
унаочнення, технічні засоби, різні види самостійної роботи.
Соціальний і науково-технічний прогрес, що відбувався в країні в 60−70-х роках
ХХ століття, визначав детермінанти розвитку радянської школи, які позначені
подальшим оновленням шкільної природничої освіти. Зокрема, у 1966/67 навчальному
році в 10-х класах усіх типів загальноосвітніх середніх шкіл було уведено курс загальної
біології. Основним завданням оновлення курсу хімії було наближення теорії до початку
курсу, формування в учнів основних понять періодичного закону й періодичної системи
елементів Д. І. Менделєєва. Окремий інструктивний лист з методики проведення хімії
у вечірніх школах наголошував на необхідності проблемної побудови уроку. Особлива
увага надавалася організації самостійної роботи учнів на уроці, що повинна
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передбачати різну підготовку учнів до самостійного оволодіння матеріалом [1].
Поряд з переходом шкіл на нові програми актуальності набуває організація
позакласної роботи. У 1968/69 навчальному році продовжують запроваджуватись
факультативні заняття для учнів 7–10 класів в 51 школі (на противагу 47 в попередньому
році), де організовано поглиблене вивчення окремих предметів (фізики, математики,
хімії та ін.) [1].
Реформування шкільної освіти зумовлювало подальший пошук нових
організаційних форм навчально-виховного процесу в школі – запровадження кабінетної
системи навчання. У методичних рекомендаціях щодо організації роботи кабінетів
визначалось, що кабінети для навчання учнів 5–10 класів створюються з кожного
предмету або суміщені при викладанні споріднених предметів. При кабінетах фізики,
хімії, біології створювалися лаборантські. Детально визначено й обладнання кабінетів:
комплекти навчального обладнання з даного предмету, ТЗН, суспільно-політичною,
довідково-інформаційною, науково-популярною, художньою літературою, журналами,
підручниками, набором найкращих учнівських робіт тощо. У кабінетах біології також
мали бути обладнані ботанічні й зоологічні куточки, у кабінеті фізики –
метеорологічний [9]. Системний підхід до організації шкільної природничої освіті
позитивно позначився на формуванні дослідницьких вмінь учнів.
Аналіз матеріалів засідань колегії МО УРСР наприкінці 70-х років свідчить,
що проводилася робота щодо поглиблення знань з хімії й розвитку інтересу до цього
предмета. Створено класи з поглибленим вивченням хімії, проводилися факультативні
заняття, працювали хімічні гуртки, проводилися тематичні вечори, олімпіади,
конкурси, вікторини, позакласна робота. Проте наявні прогалини в знаннях учнів
свідчили про недостатній рівень організації навчального процесу. Зокрема, у методиці
викладання переважали словесні методи навчання, хімічний експеримент найчастіше
виконував ілюстративну функцію і не став джерелом знань, нечітко виділялися провідні
ідеї курсу, недостатньо розвинуто пізнавальну самостійність учнів, роботу
з підручником, хімічним довідником. Обладнання кабінетів хімії не відповідало
сучасним вимогам [1].
Однак варто зазначити, що експеримент із впровадження в процес вивчення
математики і суміжних шкільних дисциплін мікроелектронної обчислювальної техніки,
проведений протягом 1977−1981 рр., показав, що особливо ефективним є використання
мікрокалькуляторів на уроках хімії й фізики, зокрема, під час виконання практичних
і лабораторних робіт, робіт фізичного практикуму. Автоматизація обчислень на цих
заняттях давала можливість звільнити учнів від громіздких і трудомістких обчислень,
зосередити увагу на змістовній стороні їх виконання, поліпшити культуру записів [6].
З метою оновлення підходів до розвитку дослідницьких умінь учнів у 1986 році
було оновлено Положення про навчально-дослідну ділянку загальноосвітньої школи
Української РСР. У Положенні було зазначено, що навчально-дослідна ділянка
створюється в початкових, неповних середніх і середніх загальноосвітніх школах,
школах-інтернатах усіх типів для проведення в І−ХІ (ХІІ) класах навчальних занять
з трудового навчання, уроків природознавства, біології, організації суспільно корисної
продуктивної праці, позакласної юннатської, дослідної, природоохоронної роботи.
На шкільній НДД організовуються відділи польових культур, овочевих культур,
плодово-ягідних культур, квітково-декоративний, колекційний, селекційно-генетичний,
зоолого-тваринницький, початкових класів. До складу ділянки входять закритий ґрунт,
«зелений клас», підсобне приміщення, географічний майданчик, можуть створюватися
виробничий, дендрологічний відділи.
Безпосереднє керівництво роботою на ділянці (включаючи літній період) здійснює
завідувач навчально-дослідної ділянки, який призначається директором школи,
як правило, з учителів біології. Завідувач несе відповідальність за стан ділянки і зміст
роботи на ній, забезпечення посівними і посадковими матеріалами, кормами,
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обладнанням та інвентарем; інструктує вчителів, які залучаються до роботи на ділянці;
забезпечує додержання санітарно-гігієнічних норм, правил охорони праці й техніки
безпеки, а також правил пожежної безпеки. Відповідає за матеріальні цінності,
необхідні для організації роботи на навчально-дослідній ділянці, веде їхній облік
в установленому порядку [7].
На виконання рішень лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС щодо здійснення
диференціації навчання й поглибленого вивчення основ наук у школах
запроваджуються активні форми і методи навчання, сучасні підходи до організації
навчально-виховного процесу. Це активізувало творчі пошуки більшості педагогічних
колективів у напрямі модернізації навчально-виховного процесу, подолання
формалізму в організації навчальних занять і позакласних заходів. Варто зазначити, що
майже втричі розширилася мережа шкіл (класів) з поглибленим вивченням основ наук,
кількість яких становить 173, де навчається близько 5,5 тис. учнів.
Отже, у процесі дослідження виявлено, що розвиток дослідницьких умінь учнів
у різні періоди був і залишається стратегічним завданням освіти.
У 50−90-х роках ХХ століття шкільна природнича освіта зазнала кардинальних змін
відповідно до наукових здобутків радянської природничої науки. Розвитку
дослідницьких вмінь учнів сприяло: розширення завдань шкільної освіти щодо
забезпеченням зв’язку теорії з практикою; організація пришкільних дослідних ділянок;
закладання садів, шкільних розсадників дерев і чагарників та організація в них
практичної навчальної роботи за програмою біології й натуралістичних гуртків. Поряд
з завданнями щодо викладання основ наук та формування культури землеробства
приділялася увага підвищенню наукового і методичного рівня навчально-дослідницької
роботи учнів, забезпеченню масового охоплення цією роботою в школах. Системна
робота щодо розвитку дослідницьких умінь учнів на уроках природничих дисциплін
супроводжувалася відповідним розвитком матеріально-технічної бази: створення
агрохімічних лабораторій та агрохімкуточків; облаштування лаборантських кімнат при
кабінетах фізики, хімії, біології; обладнання в кабінетах біології ботанічних
й зоологічних куточків, в кабінеті фізики – метеорологічних. Ураховуючи завдання
школи, щодо розвитку дослідницьких умінь учнів, навчання здійснювалося в певній
системі, яка включала: уроки; практичні заняття і спостереження на навчальнодослідній ділянці, теплиці, в кутку живої природи; екскурсії на природу
і сільськогосподарське виробництво; суспільно корисну продуктивну працю учнів
у сільському господарстві. Також було створено класи з поглибленим вивченням
природничих дисциплін, проводилися факультативні заняття, працювали предметні
гуртки, проводилися тематичні вечори, олімпіади, конкурси, вікторини, позакласна
робота.
З огляду на здобутки в історії розвитку шкільної природничої освіти важливим
є подальше детальне вивчення розвитку дослідницьких вмінь з метою екстраполяції
конструктивного досвіду в площину сучасних освітніх реформ в Україні.
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Zhorova I. Y.
DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS OF NATURAL SCIENCES STUDENTS
IN UKRAINE'S SCHOOL EDUCATION (50-90S OF XX CENTURY)

The purpose of the article is to emphasize the main trends in the development of students’
research skills during the lessons of natural sciences in school education in Ukraine in the 50's and 90's
of the twentieth century.
In the 1950's and 1990's, school science education underwent dramatic changes in line with the
scientific achievements of Soviet science. The development of students' research skills has been
facilitated by: expanding school education to link theory with practice; organization of school research
sites; planting of gardens, school nurseries and shrubs and organizing practical training for them in the
program of biology and naturalistic circles.
Along with the tasks of teaching the basics of the sciences and shaping the culture of agriculture,
attention was paid to increasing the scientific and methodological level of students' educational and
research work, to ensuring mass coverage of this work in schools. Systematic work on the development
of students' research skills in the natural sciences lessons was accompanied by the corresponding
development of the material and technical base: creation of agrochemical laboratories and agrochemical
points; arrangement of laboratory rooms at the offices of physics, chemistry, biology; equipment in the
offices of biology of botanical and zoological corners, in the office of physics - meteorological.
Given the school's mission to develop students' research skills, training was carried out
in a system that included: lessons; practical training and observation at the study area, greenhouse,
in the corner of wildlife; excursions to nature and agricultural production; socially useful productive
work of students in agriculture. Also, classes were created with advanced study of natural sciences,
optional classes were conducted, subject circles worked, theme nights, competitions, quizzes,
extracurricular work were held.
Key words: school science education, student research skills, polytechnic education.
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УДК 373.1:140
Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В.*
УКРАЇНІЗАЦІЯ ШКІЛ УКРАЇНИ В 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті на основі аналізу широкої джерельної бази наголошено, що після жовтневого
перевороту 1917 року розпочалося творення нової шкільної системи, яка ідейно й змістовно
була спрямована на побудову радянської комуністичної спільноти. Разом із тим постали
питання щодо національної ідентифікації людей, вивчення в школах рідної мови тощо.
Акцентовано, що у 20-ті – на початку 30-х років ХХ століття українська школа
набула якісно нової ролі в суспільному житті та сприяла розвитку не лише національної
освіти, а й освіти всіх етносів України. У цей час завдяки політиці «коренізації», яку партія
здійснювала в усіх республіках, відбувалося своєрідне відродження української нації. Партійні
організації України повсякденно турбувалися про висування й підготовку кадрів корінної
національності, запровадження в школах навчання рідною мовою, розширення видання газет,
журналів, книг українською мовою.
Звернуто увагу на те, що перехід на викладання українською мовою був досить
складним, оскільки бракувало не лише матеріально-технічного та методичного забезпечення,
а й учителів. Водночас українізацію школи підтримували як учителі, так і значна частина
населення, тому кількість загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання швидко
збільшувалася, здійснювалася підготовка відповідних фахівців та розроблялася навчальна
література.
Наведено дані, що з 1933 року розпочався поступовий відхід від українізації, яка хоч
і продовжувалася, але значно меншими темпами. У країні проводилася політика зближення
різних національностей. Єдина шкільна система вважалася формально наднаціональною
й поступово перейшла до надання замість полікультурної освіти монокультурної, за умов
якої різні етнічні культури подавалися учням у чітко визначеній комуністичною партією
дозованій нормі.
Зроблено висновок, що в подальші роки така політика призвела до росіянізації
українських шкіл, наслідки якої наша держава не може здолати донині.
Ключові слова: політика «коренізації», українізація школи, національна освіта, навчання
рідною мовою, росіянізація українських шкіл.
Історія розвитку шкільництва в Україні останнім часом привертає неабияку увагу
вітчизняних учених. Вони намагаються віднайти в ретроспективному досвіді раціональні
ідеї та імплементувати їх в сучасну систему освіти нашої держави задля
її вдосконалення, а також недопущення помилок, які було зроблено в минулому.
Зокрема, загальні основи історії педагогіки знайшли відображення в працях
О. Адаменко, Т. Завгородньої, І. Зайченка, В. Кравця, М. Левківського, О. Сухомлинської,
М. Фіцули, М. Чепіль, М. Ярмаченка та ін. Однак численні розвідки різних історикопедагогічних проблем недостатньо висвітлюють питання українізації шкіл в Україні
у 20-30-х роках ХХ століття. Це і стало метою цієї публікації.
Зазначимо, що перші роки після жовтневого перевороту 1917 року увійшли
в історію як період творення нової шкільної системи, яка ідейно і змістовно була
спрямована на побудову радянської комуністичної спільноти. У цей час виникали нові
типи навчальних закладів, упроваджувалися нові системи навчання, було порушено
питання щодо національної ідентифікації людей, щодо місця і ролі вчителя
в навчальному процесі та в суспільстві, відповідну оцінку його праці тощо. Тобто
відбувалася різка зміна не тільки політичної й адміністративної системи України,
а й корінна перебудова освітнього процесу, змісту, форм, методів та засобів навчальновиховної роботи в школах.
Перебудова української школи відповідно до нового змісту загальної освіти
*
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розпочалася одразу після лютневої революції (1917 р.). А новий поштовх вона отримала
в січні 1919 року. Ним став декрет уряду республіки від 25 січня 1919 року «Про передачу
всіх навчальних закладів у відання Наркомосу» [2].
Відповідно до цього документу всі заклади освіти переводилися у відомство
Народного Комісаріату освіти й впроваджувалося вивчення рідної мови. Пізніше
урядом було видано ще низку декретів, які визначали основи загальної побудови
освітньої системи України.
У 1920 році ставлення до трудової школи стало більш серйозним. Наркомос
України вперше видав навчальний план єдиної семирічної трудової школи на 1920–
1921 навчальний рік [3]. Він включав 12 предметів і розподіл кількості годин на тиждень
за групами (табл. 1).
Таблиця 1
Навчальний план єдиної семирічної трудової школи на 1920–1921 н. р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назви предметів
1
Краєзнавство
Рідна мова
Друга місцева мова
Математика
Природознавство
Фізика і хімія
Історія з громадянознавством
Географія
Малювання і ліплення
Ручна праця
Ігри і фізичні вправи
Співи
Разом:
Джерело: [3, с. 49].

12
2
2
2
2
20

Кількість навчальних годин на тиждень
за групами
Загальна
2
3
4
5
6
7
кількість
годин
12
13
37
4
4
4
4
16
3
3
3
3
12
4
4
4
4
16
3
3
3
3
12
3
3
6
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2
14
3
3
3
3
3
3
20
2
2
2
2
2
2
14
2
2
2
2
10
21
22
27
27
28
28
173

Робота значної частини шкіл в 1920–1921 навчальному році за навчальним планом,
наведеним у таблиці 1, виявила його недоліки й спонукала до внесення в нього певних
корективів. З огляду на недосконалість цих планів учителі й керівництво шкіл проблему
організації навчально-виховного процесу переважно вирішували на власний розсуд і не
завжди успішно. Були й інші проблеми, пов’язані з тим, що Наркомос не видавав
навчальних програм, не вистачало підручників, а наявні були дореволюційного видання,
надруковані російською мовою та досить часто заборонені для використання, тому
формування в дітей мовної картини світу в різних школах мало значні відмінності
і далеко не завжди носило національний характер.
20-ті – початок 30-х років ХХ століття стали періодом, коли українська школа
набула якісно нової ролі в суспільному житті та сприяла розвитку не лише національної
освіти, а й освіти всіх етносів України, коли відбувався своєрідний підйом, своєрідне
«культурне відродження» української нації. Зазначене стало можливим завдяки
політиці «коренізації», яку партія здійснювала в усіх республіках. На Україні вона
набула форми українізації. Партійні організації України повсякденно турбувалися про
висування і підготовку кадрів корінної національності, запровадження в школах
навчання рідною мовою, розширення видання газет, журналів та книг українською
мовою. Послідовно намагалися «перетворити українську мову в знаряддя комуністичної
освіти трудових мас» [6].

242



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


Однак перехід на викладання українською мовою був досить складним, оскільки
бракувало не лише матеріально-технічного та методичного забезпечення, а й учителів.
Фахівців, які були підготовлені до навчання дітей українською мовою, також було
обмаль. Це підтвердив запропонований Наркомосом у 1919 році відбір шкільних
працівників на основі конкурсу. Якщо на посади вчителів з інших предметів часто
існував конкурс, то на українознавчі дисципліни його не було. Зокрема, у Харківській
губернії в м. Ізюмі в І Єдиній трудовій школі брали участь у конкурсі на посаду вчителів
історії та фізики по 4 особи, на посаду вчителя російської мови – 2, а на українознавчі
дисципліни – жодного [5].
Ситуація почала змінюватися після ухвалення на ХІІ з'їзді РКП (б) (березень
1923 р.) постанови «Про коренізацію». Як наслідок – значно активізувалася культурнопросвітницька діяльність української інтелігенції взагалі й учительства зокрема.
Поштовхом для швидкого розповсюдження української мови стало й те, що державні
керівники і службовці повинні були володіти українською мовою [7].
У цей період українізацію школи підтримували як учителі, так і значна частина
населення, тому кількість загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання
почала швидко збільшуватися. Зокрема, за даними «статистичного столу» Головсоцвиху
від 31 травня 1923 року відомо, що в республіці працювало 10,5 тис. шкіл з українською
мовою навчання, у яких навчалося 793147 учнів. У той самий час шкіл з російською
викладовою мовою було понад 5,5 тисяч. У них учився 635271 учень [15]. Тобто кількість
шкіл, у яких учні навчалися українською мовою, була в 1,91 раза більше, ніж російських.
До того ж в них навчалося в 1,25 раза більше учнів.
Варто додати, що в багатьох школах, де навчання велося російською мовою,
почали вводити обов’язкове викладання української мови. Зазначене було унормоване
декретом Раднаркому України від 27 липня 1923 року «Про заходи в справі українізації
шкільних виховних і культурно-освітніх установ» та постановою ВУЦВК та РНК УРСР від
1 серпня 1923 року «Про заходи для забезпечення рівноправності мов і сприяння
розвиткові української мови». Окрім того, декретом Раднаркому України передбачався
розвиток національно-культурних форм життя – мови, літератури та мистецтва. Разом
із тим, цими документами передбачалося залишити російську мову як обов’язковий
предмет викладання в усіх шкільно-виховних і культурних установах за винятком шкіл
національних меншин [7].
Ще через кілька років викладання української мови стало обов’язковим для всіх
навчальних закладів. Це сталося після прийняття 6 лютого 1927 року Всеукраїнським
Центральним Виконавчим Комітетом та Радою Народних Комісарів УРСР «Положення
про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові культури». У цьому
ж році Наркомосом видано наказ «Про перевірку педробітників на знання української
мови» (червень 1927 р.), де сказано, що педробітники повинні мати знання з української
мови, а Окрінспектури Наросвіти повинні організувати перевірку цих знань [13, с. 8].
У загальноосвітніх закладах, де українізацію успішно розпочали ще в 1923 році,
у цей період ситуація виглядала досить втішно. Зазначене підтверджує те, що
в 1927 році в школах з українською мовою навчання вчилося в 6,78 разів більше
школярів, ніж у школах з російською мовою навчання (кількість учнів складала
відповідно 1587000 і 234000 осіб) [1, с. 31].
Збільшення кількості шкіл з українською мовою навчання вимагало створення
відповідної дитячої літератури. Кількість такої літератури швидко зростала, а тому
виникала необхідність її впорядкувати. З цією метою, наприклад, було створено
«Покажчик дитячої літератури українською мовою для молодшого концентру»
та вказівки до його використання. Про них йшлося в листі Наркомосу до всіх
Окрінспектур Наросвіти від 21 липня 1927 року «Про використання «Покажчика
дитячої літератури українською мовою для молодшого концентру»». Тут
рекомендувалося підсилити педпроцес українськими дитячими книжками,
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ураховуючи, що їхня кількість швидко зростає і створюються сприятливі умови для
запровадження їх з метою класового виховання. У листі підкреслювалося, що вже
випущено «Покажчик дитячої літератури українською мовою для молодшого
концентру», у якому надавалися ідеологічні установки щодо дитячих книжок
і рекомендовані списки літератури; зверталася увага на те, що покажчик подавав
літературу, випущену тільки до 1 липня 1927 року, а тому Наукпедком доповнив
ці списки; повідомлялося, що для старшого концентру список літературних творів
розроблявся [8].
Перехід шкіл на викладання українською мовою не обмежувався лише
збільшенням їхньої кількості, підготовкою фахівців та розробкою відповідної
літератури. У 20-ті роки ХХ століття спробували здійснити уніфікацію української мови.
Першим документом з уніфікації української мови став наказ Наркомосу «Про
запровадження до життя державного українського правопису» (жовтень 1928 р.).
У ньому визначені терміни переходу трудової школи на державний український
правопис та наведені графіки передрукування підручників, перекваліфікації кадрів
тощо [9, с. 6]. Але новий український правопис не сподобався більшості населення, адже
він був не схожий на мову, якою люди звикли спілкуватися, тому наказ Наркомосу не
поспішали виконувати.
Однак українізація шкіл тривала.
Зазначене підтверджують постанови Наркомосу УРСР, які вийшли в наступні
роки. Зокрема, у 1931 році з’явилася постанова Колегії Наркомосу «Про перебіг
загального початкового навчання», якою заборонялася заміна годин української мови
іншими предметами та рекомендувалося організовувати в школах спілкування
й узаємодопомогу дітей нацменшин з українськими дітьми [12, с. 1–3]. У 1932 році
ухваленаа постанова Колегії Наркомосу «Про неухильне виконання постанови НКО
у справі українізації», де звернуто увагу на необхідність подальшої роботи з українізації
освіти [11, с. 2–3].
У досліджуваний період робота з «коренізації» спрямовувалася не лише на
розширення використання української мови в навчальному процесі (хоч це відбувалося
найбільш часто). Значна увага приділялася й іншим мовам, на яких говорило населення
України. Зокрема, про них йшлося і в постанові ВУЦВК та РНК УРСР «Про заходи для
забезпечення рівноправності мов і сприяння розвиткові української мови» (серпень
1923 р.), і в наказі Наркомосу УРСР «Про мову навчання в установах соцвиху» (червень
1927 р.). Зокрема, у наказі Наркомосу було сказано, що навчання в школах має
проводитися тією мовою, на якій говорять діти [10, с. 13–4].
Однак разом із «коренізацією» партія «рішуче боролася проти спроб буржуазнонаціоналістичних і націонал-ухильницьких елементів використати українізацію для
того, щоб відірвати українську культуру від російської... Листопадовий (1933 р.)
об’єднаний пленум ЦК і ЦКК КП (б)У накреслив завдання по дальшому національнокультурному будівництві в республіці. Пленум проаналізував помилки, допущені
в практичній діяльності Наркомосу УСРР під керівництвом М. О. Скрипника. Зокрема,
було засуджено уведений у дію в 1928 році український правопис, який штучно відривав
літературні норми від мови трудящих, українську мову від російської. З 1933 року було
запроваджено новий український правопис» [6, с. 4].
Водночас, починаючи з 1933 року, партією проводився поступовий відхід
від українізації. Цей рік став роком знищення передової української інтелігенції,
а українізація шкіл хоч і продовжувалася, але темпи її почали поступово зменшуватися.
Комуністична партія проводила політику поступового стирання національних
відмінностей, зближення різних національностей аж до досягнення їхньої повної
єдності. У 20-30-х роках у Радянському Союзі почали широко використовувати слова
«єдині», «єдина». Їх застосовували, наприклад, у таких словосполученнях: єдина
держава; єдина уніфікована; єдина система освіти; єдині навчальні програми, методи
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навчання і виховання, підручники; єдиний освітянський простір [16, с. 277]. Єдина
шкільна система вважалася формально наднаціональною, а фактично була
великодержавно-шовіністичною. Вона поступово перейшла до надання замість
полікультурної освіти монокультурної, за умов якої різні етнічні культури подавалися
учням у чітко визначеній комуністичною партією, дозованій нормі. Це продовжувалося
із більшою чи меншою інтенсивністю весь період існування СРСР.
У 20-х роках ХХ століття трудові школи України працювали за комплексною
системою навчання.
У молодших групах трудової школи комплексна система впроваджувалася
в навчальний процес більш швидко, ніж у старших. До того ж, у старшій школі
її впровадження протікало значно складніше. Зокрема, у 1925–1926 навчальному році
програми старшого концентру залишали «по суті, предметове викладання в школі,
об’єднуючи окремі предмети лише в початковому, а почасти – й кінцевих моментах
кожної теми» [4, с. 25]. Тоді, як програми першого концентру передбачали організацію
навчальної роботи як у комплексах, так і поза ними. Це доводить порівняльний аналіз
навчальних планів трудшкіл І та ІІ концентрів, наведених у таблицях 2 і 3.
Таблиця 2
Навчальний план першого концентру трудової школи на 1925-1926 н. р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Галузі педроботи
Розвиток мови й письма в комплексах (і поза ними)
Російська мова, а в трудшколах з російською викладовою
мовою – мова українська (в комплексах і поза ними)
Лічба й міра в комплексах (і поза ними)
Фізичні вправи
Співи
Практичні праці в майстернях, близькі екскурсії, праця на
городі, в полі і т. п.
Години громадської політпраці дітей
Разом
Джерело: [14].

Кількість годин на тиждень
І гр. ІІ гр. ІІІ гр. IV гр.
12
12
9
9
–
7
2
3

–
7
2
2

4
7
2
1

4
7
2
2

3
3
30

3
3
30

3
3
30

3
3
30

Таблиця 3
Навчальний план другого концентру трудової школи на 1925-1926 н. р.
№
з/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Галузі педроботи

Кількість годин на
тиждень
V гр. VІ гр.
VІІ гр.
4
4
4

Суспільствознавство
Природознавство:
а) фізика, хемія та астрономія
3
б) ботаніка, зоологія, біологія, анатомія, людина та гігієна
3
Математика:
а) алгебра
2
б) геометрія
2
в) арифметика
1
Географія
2
Українська мова
4
Російська мова
3
Німецька мова
3
Співи
2
Малювання
2
Фізкультура
2
Праця у справі виховання виробничих звичок
3
Разом
36
* Для шкіл з рос. мовою викладання: укр. мова: 3, 2, 2; рос. мова: 4, 4, 4.
Джерело: [14].

3
3

3
3

2
2
1
2
4
2
4
2
2
2
3
36

2
2
–
2
4*
2
4
2
2
2
3
36
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Інформація, наведена у таблицях 2 і 3, також засвідчує, що кількість годин
на вивчення української мови, які відводилися в навчальних планах першого і другого
концентру трудової школи на 1925-1926 н. р., була суттєвою.
На початку 20-х років ХХ століття навчальну літературу для школи почали
видавати різні видавництва. З’явилися книжки, які, попри наявні недоліки, певною
мірою забезпечували формування в учнів наукових уявлень про світ, зокрема
українською мовою:
1. Дога В. «Наше слово» – українська читанка для 1-ої групи семирічної школи,
у якій автор робить спробу охопити все, що оточує дитину.
2. Куліш М. «Червона зірка» – букварик і читанка для дітей молодшого віку.
Складається із двох частин: букваря і читанки, які механічно між собою поєднані
і мають багато безсистемного матеріалу.
3. Лубенець Т, Лубенець Н. «Перша читанка» – книжка для трудової школи. Вона
має 10 розділів: «Діти», «Сім’я», «Осінь», «Школа», «Зима», «У селі і за селом», «Весна»,
«Життя людей», «Наш край і воля», «Літо». Читанка витримала 9 видань. Це свідчить
про те, що вона більш-менш відповідала вимогам навчально-виховного процесу школи
того часу.
4. Стешенко О. «Рідні колоски» – читанка. Автор книжки не дотримується
характерної для того часу «радянізації школи», але підручник був рекомендований для
використання, бо кращого не було.
5. Іванищев, Чепіга, Якутський. «Шляхом життя» – читанка для 6-7 груп трудової
школи. Матеріал у ній підібрано за історично-логічним принципом. До змісту книжки
в 20-ті роки ХХ століття висувалося лише одне зауваження, що у творах є релігійна
термінологія. Її пропонували зняти.
Але ці книжки, на жаль, навряд чи могли бути в усіх школах, оскільки, як правило,
усі підручники друкувалися недостатніми накладами і до більшої частини шкіл з різних
причин не надходили. Зокрема, за 1923 рік вийшло друком близько 40 назв підручників.
Із них біля 30 надруковано українською мовою [5].
Попри ці та інші дії Наркомосу школи на початку 30-х років ХХ століття
підручниками на належному рівні так і не були забезпечені. Зазначене зафіксоване
в багатьох документах. Наприклад, у постанові Колегії НКО «Про перебіг загального
початкового навчання» (1931 р.) звернуто увагу на незадовільне забезпечення книжками
і підручниками, виданими українською мовою, а також на те, що особливо
незадовільний стан із забезпеченням підручниками з української мови був у школах
нацменшин [12].
Протягом досліджуваного періоду українські підручники пройшли досить
складний шлях – від повної відмови від них до створення комплектів навчальної
літератури. Шлях від неприйняття підручників до повного контролю за їх створенням
і виданням пройшов і Наркомос УРСР. Зокрема, було зроблено чимало для створення
українських навчальних книг: якщо в 1917 році існували лише деякі підручники,
написані українською мовою, то в 30-ті роки ХХ століття вони були з усіх навчальних
предметів. До того ж, завдяки впровадженню в цей період комплексної системи
з’явилося чимало підручників та інших навчальних книжок, які ознайомлювали
школярів із навколишнім життям, сприяли формуванню в дітей чітких уявлень про
нього, узагальненої національної картину світу.
Таким чином, у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття намагалися розв’язати
проблему українізації шкіл, проводячи з цією метою низку різноманітних заходів.
Однак, починаючи з 1933 року, відбувся поступовий відхід від українізації. Хоча
українізація шкіл продовжувалася, але темпи її зменшувалися, оскільки в країні
проводилася політика поступового стирання національних відмінностей. У подальші
роки така політика призвела до росіянізації українських шкіл, наслідки якої наша
держава не може здолати донині.
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Порушена в статті проблема багатоаспектна та потребує більш детального
дослідження, зокрема ретельного вивчення заслуговує українськомовна навчальна
література, яка вийшла друком у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття.
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Kuzmenko V. V., Slyusarenko N. V.
UKRAINISATION OF SCHOOLS OF UKRAINE IN THE 20’S -30’S YEARS OF THE XX CENTURY

Based on the analysis of a broad source base, the article emphasizes that after the October
1917 coup, the creation of a new school system began, which was ideologically and meaningfully aimed
at building a Soviet communist community. At the same time, questions arose about people’s national
identification, studying in native language schools and so on.
It has been emphasized that in the 1920’s – early 1930’s, the Ukrainian school took
on a qualitatively new role in public life and contributed to the development of not only national
education, but also education of all ethnic groups in Ukraine. At that time, due to the policy
of «indigenization», which the party carried in all the republics, there was a kind of revival
of the Ukrainian nation. Party organizations of Ukraine were daily concerned about the promotion and
training of indigenous personnel, the introduction of native language schools, the expansion
of newspapers, magazines, and books in Ukrainian.
Attention was drawn to the fact that the transition to teaching in the Ukrainian language was
quite difficult, as there were not only logistical and methodological support, but also teachers. At the
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same time, Ukrainisation of a school was supported by both teachers and a large part of the population.
Therefore, the number of secondary schools with the Ukrainian language of instruction was rapidly
increasing, training of relevant specialists was carried out and educational literature was being
developed.
It has been reported that since 1933 the gradual withdrawal from Ukrainisation began, though
it continued, but at a much slower pace. The country pursued a policy of rapprochement of different
nationalities. The unified school system was considered formally supranational and gradually switched
to providing instead of a multicultural education – monocultural, according to which different ethnic
cultures were presented to pupils in a well-defined by Communist Party dosage norm.
It has been concluded that in the following years such a policy has led to the Russification
of Ukrainian schools, the consequences of which our state cannot overcome to this day.
Key words: the policy of «indigenization», Ukrainisation of a school, national education, native
language training, Russification of Ukrainian schools.
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ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (20-І РОКИ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)
Стаття присвячена висвітленню історико-педагогічного аспекту проблеми
професіоналізації педагогічних працівників у закладах освіти України в період ХХ –
ХХІ століть. Простежено загальні зміни, що відбувалися в шкільній мовній освіті та системі
професійної підготовки вчителів у закладах вищої та післядипломної освіти в широких
хронологічних межах. Зокрема, пошук охоплює весь радянський період розвитку українського
суспільства та період функціювання освітньої галузі в період незалежности України.
Розглядаючи професіоналізацію вчителя як процес його професійної підготовки
та постійного фахового вдосконалення протягом життя, увагу було зосереджено на аналізі
можливостей опанування педагогічною професією та неперервного зростання вчителівфілологів, що надавалися на різних етапах розвитку вітчизняної освіти. Системний аналіз
історико-педагогічних джерел з використанням пошуково-бібліографічного, ретроспективного,
хронологічного методів дав змогу помітити виникнення низки суперечностей у зазначених
питаннях упродовж періоду, виявити тенденції та констатувати позитивну динаміку
розвитку освіти, що стало результатом їх розв`язання.
Простеживши напрями освітніх реформ і характер нововведень у діяльності тогочасних
закладів педагогічної освіти й підвищенні кваліфікації вчителів, виявлено причини ускладнень
у їх реалізації на різних етапах аналізованого періоду, визначено конструктивні
й деструктивні підходи, реалізовані для поліпшення стану освіти та покращення дії
механізмів її розбудови.
Результатом студіювання науково-педагогічної літератури, аналізу архівних даних
стало виявлення чинників і основних тенденцій розвитку педагогічної освіти в Україні.
Зазначене дало можливість прогнозувати та окреслити перспективні напрями розбудови
системи вітчизняної освіти, зокрема з питань формування професійної компетентності
вчителів предметів гуманітарного циклу та постійного підвищення їхньої кваліфікації
засобами постдипломної освіти.
Ключові слова: тенденції розвитку; професіоналізація педагогів; підвищення кваліфікації,
післядипломна освіта; учителі-філологи; сфера гуманітарних знань; перспективи.
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У країнах, які утримують сильні позиції на міжнародній арені та перспективним
напрямом визнають розвиток людського капіталу, пріоритетного значення надається
питанням вдосконалення освіти. Передусім, це стосується забезпечення всіх її ланок
і ступенів компетентними педагогами, умотивованими до продуктивної творчої праці
в напрямах надання всім зацікавленим здобувачам якісної освіти. Зазначене актуалізує
проблеми професійного самовизначення, становлення, адаптації та зростання впродовж
педагогічної кар’єри, тобто – професіоналізації вчителя, вирішення яких суттєво
впливають на досягнення мети сучасної освіти.
Становлення й розгортання потужних процесів, що є результатом тривалого
взаємовпливу особистісного та професійного розвитку педагога, визначають траєкторію
його професіоналізації, що відбувається впродовж педагогічного життя. На ці процеси
впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. Оскільки ж очевидним для розвитку
суспільства й освіти є вплив змін, що спостерігаються в суспільно-політичному,
соціально-економічному, культурному житті, доцільним вважаємо простеження
характеру цих змін на різних етапах розбудови української педагогічної науки
та освітньої практики. Аналіз конструктивного та деструктивного історикопедагогічного досвіду із зазначених питань, екстраполяція надбань у сучасних умовах
реформування галузі дасть змогу окреслити чіткіші орієнтири щодо її подальшого
розвитку.
Професіоналізацію як поліаспектну категорію розглядало в науково-педагогічних
дослідженнях широке коло вчених. Теоретико-методологічні засади процесу в другій
половині ХХ століття було обґрунтовано в працях Б. Ананьєва, Л. Божовича, Б. Ломової
та інших науковців. Психологічний аспект проблеми професіоналізації вчителя
висвітлено в теоретичних розробленнях Н. Кузьміної, А. Маркової. Ними визначено
й описано етапи професіоналізації педагога та проаналізовано чинники впливу
на характер її розгортання. Сучасні підходи до професійного розвитку вчителів
у неперервній освіті дослідили й обґрунтували вітчизняні (В. Андрущенко, І. Зязюн,
Н. Ничкало, О. Олійник) та зарубіжні (Р. Дейв, М. Ноулз, Р. Сміт) учені.
Водночас ретроспекція проблеми професіоналізації вчителів філологів у широких
хронологічних межах не знайшла достатнього відображення в працях вітчизняних
учених і дослідників.
Мета статті – висвітлення історико-педагогічного аспекту проблеми
професіоналізації вчителів філологічних дисциплін у період з 20-х років ХХ століття
до сьогодення через простеження загальних змін, що відбувалися в шкільній мовній
освіті та системі професійної підготовки вчителів у закладах вищої та післядипломної
освіти на території України.
Переважна більшість науковців, досліджуючи акмеологічний аспект поняття
«професіоналізацію» і розуміючи її як здатність і готовність особи до здійснення
різнорівневої професійної діяльності, наголошує, що цей процес не обмежується
здобуттям базової професійної освіти, має неперервний характер. Учені наголошують,
що вона охоплює період від моменту вибору професії та триває до припинення фахової
діяльності [3]. Професіоналізація вчителя-філолога, сутність якої вбачають в опануванні
професією, охоплює періоди його професійного самовизначення, фахової підготовки
та постдипломного життя.
Обов’язковим її етапом є період після закінчення педагогічного навчального
закладу (вищого або середнього спеціального), що триває впродовж усієї фахової
діяльності. З огляду на її перманентний, пролонгований характер, післядипломна
педагогічна освіта надає вмотивованому вчителю можливості неперервного
професійного зростання, особистісного вдосконалення та самореалізації. Тривалість
і цілеспрямованість процесу забезпечує його відкритість, що передбачає досягнення
вчителем найвищого ступеня професійної майстерності, розвитку педагогічної культури
фахівця.
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Відповідно до положень основних вітчизняних освітніх законів, формами
післядипломної педагогічної освіти є підвищення кваліфікації, стажування,
перепідготовка, спеціалізація [4]. Підвищення кваліфікації тривалий час вважалося
центральною ланкою післядипломної освіти, оскільки виконувало завдання становлення
вчителя як суб’єкта педагогічної праці впродовж усієї професійної діяльності відповідно
до запитів і потреб суспільства.
З огляду на те, що післядипломна освіта для вчителя є нині обов’язковою умовою
його систематичного професійного розвитку, цей складник неперервної освіти вчителів
філологів має, з одного боку, уніфіковану мету, усталену структуру, з іншого –
характеризується специфічними завданнями, змістом, засобами, формами, методами
організації і забезпечення професійного й особистісного розвитку впродовж
професійного життя, тобто професіоналізації педагога. Упродовж останнього століття
відбулися суттєві зміни в розвитку неперервної фахової освіти, дослідивши які,
визначаємо можливою екстраполяцію її здобутків у сучасну розбудову галузі.
Характеризуючи радянський період розвитку освіти України як еволюцію
вітчизняної педагогічної думки, Л.Березівська стверджує, що вітчизняна освіта пройшла
складний шлях «від її фальсифікації в межах комуністичної ідеологеми до відродження
на основі національного, демократичного, гуманістичного принципів в умовах
розбудови української державності» [1, с. 46]. Виявлені вченою позитивні й негативні
тенденції реформування загальної середньої освіти крізь призму історіографії
та джерелознавства дали змогу простежити вплив реформ і контрреформ минулого
століття як складників державної освітньої політики в контексті різнорівневих
детермінант.
Актуалізацію проблеми професійного розвитку вчителів на території України
пов’язують із постреволюційним періодом 20-х років ХХ століття; установленням
радянської форми державності. Його ознакою стало значне розширення мережі шкіл,
що потребувало їх забезпеченні педагогами, яких катастрофічно бракувало.
Кадрову проблему розв’язували по-різному. До викладання мовних дисциплін
часто залучалися особи без педагогічної освіти, а іноді й ті, які ледве володіли основами
граматики. Їхня професійна докваліфікація здійснювалася на спеціально організованих
педагогічних курсах при новостворених учительських інститутах. Однак вони не могли
охопити навчанням усіх учителів, які потребували розширення елементарних знань,
а тим більше фахових умінь викладання мов.
Тоді було створено перші заклади для надання методичної допомоги вчителям
українських шкіл. Для широкого охоплення педагогічною підготовкою вчителів було
організовано губернські, окружні навчально-методичні комісії, територіальні педагогічні
об’єднання, районні методичні бюро, шкільні об’єднання учителів [4]. Ефективними
в таких умовах стало застосовування колективних, масових форм підготовки вчителів,
уже спостерігалося епізодичне проведення методичних семінарів.
До середини 30-х років минулого століття на українських землях проблема
забезпечення навчальних закладів кваліфікованими педагогічними кадрами залишалася
гострою і її вирішення просувалося не надто інтенсивно. Тільки після уведення
обов’язкового загального чотирирічного початкового навчання в СРСР, що потребувало
забезпечення новостворених шкіл учителями, цей напрям розбудови тогочасного
суспільства було пожвавлено [5].
За статистикою, семирічною освітою в Україні тоді було охоплено 96 % від
загального контингенту дітей шкільного віку. З метою їх забезпечення фахівцями було
створено такі типи педагогічних навчальних закладів: вищі педагогічні школи
(педагогічні інститути з терміном навчання 3–4 р.); середні педагогічні школи
(педагогічні технікуми); короткотермінові педагогічні курси [2]. Зазначене істотно
поліпшило стан проблеми підготовки кадрів; зумовило увагу на державному рівні
до питань удосконалення кваліфікації вчителів з педагогічною освітою.
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У результаті затвердження 1939 року положень про створення й особливості
функціонування нових закладів і установ, покликаних розв’язувати завдання
підвищення кваліфікації вчителів, надання їм необхідної допомоги, рівень професійного
розвитку вчителів став поступово зростати. Підвищення їх кваліфікації мали
забезпечувати методичні об’єднання учителів, районні або міські педагогічні кабінети,
відділи народної освіти. Уперше було створено інститути вдосконалення вчителів
в УРСР з метою планової методичної роботи зі зростання рівня кваліфікації вчителів [4].
Методичну допомогу вчителі-філологи отримували на консультативних пунктах. Однак
і це не забезпечувало належну кількість учителів відповідною підготовкою. Замість
очно-заочного навчання популярності набували короткотермінові курси, упродовж яких
учителі відвідували семінари, практикуми, лекції-консультації.
Друга світова війна істотно вплинула на темп розв’язання окресленої проблеми.
Повоєнні роки вирізняла велика кількість соціально-економічних проблем, серед яких
була й нестача кваліфікованих вчителів, зокрема філологів.
Тільки наприкінці 40-х років ХХ століття розбудова освіти УРСР почала набувати
більш-менш сталого характеру, що здійснювалася в умовах підпорядкування
директивам п’ятирічних планів. Результатом стало розширення за рахунок відбудови та
відновлення мережі шкіл, закладів вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також
поступове поліпшення якісного складу педагогічних кадрів у радянський період.
Серед тенденцій розвитку українськомовної освіти в період другої половини
ХХ століття вітчизняні дослідники називають ті, що стосуються проблем
професіоналізації вчителів-філологів: оновлення нормативно-правової бази розвитку
мовної освіти, поступова фундаменталізація змісту мовної освіти та лінгводидактики;
системна робота із забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу; спроби
оптимізації освітнього процесу для більш інтенсивного та якісного навчання мов.
Негативними ж для радянського періоду визнано пріоритет політики зросійщення;
ідеологізацію, регламентацію та уніфікацію змісту шкільної мовної освіти; брак
кваліфікованих учителів мовних предметів та уповільнення розвитку змісту
й навчально-методичного забезпечення через брак уваги до української мови й мовної
освіти [5]. На зазначене значно впливали запроваджені на різних етапах розвитку
суспільства реформи й контрреформи.
За висновками Л. Березівської, директивне реформування в ті роки було
суперечливим і неоднозначним, адже мало як позитивні, так і негативні наслідки.
Позитивними вчена визнавала запровадження загальної обов’язкової середньої освіти,
розширення шкільної мережі, інтенсивний розвиток педагогічної науки в напрямі
модернізації змісту освіти на наукових і загальнокультурних засадах. До негативних
було віднесено росіянізацію, радянізацію; ігнорування офіційною педагогікою
створених тоді авторських шкіл педагогічного новаторства В. Сухомлинського,
І. Ткаченка, В. Шаталова та ін. На тлі проголошення всебічного, гармонійного розвитку
школярів робилися спроби позбавити їх знань про свою національну історію, культуру.
Надавався пріоритет у вивченні російської, а не рідної мови, що спричинило зростання
кількості російських шкіл. Науковець зазначила, що тогочасна адміністративнокомандна система уникала дієвих, конструктивних змін, гальмувала розвиток шкільної
освіти в Україні. Освітнє законодавство розроблялося Міністерством освіти СРСР під
контролем відповідних партійних органів і дублювалося республіканськими
міністерствами. Результатами такої освітньої політики науковець називає кризу школи,
визначення необґрунтованих завдань для стовідсоткового виконання, систематичні
зміни в навчальних планах, жорстка регламентація освітнього процесу, зокрема
створення українськими науковцями навчальних програм і підручників лише
«із специфічних предметів» (українська мова, російська мова для українських шкіл,
російська та українська література, трудове навчання, історія, географія УРСР) на основі
встановлених Центральною комісією з розробки змісту освіти (м. Москва, 1964 р.)
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підходів [2]. Система педагогічної освіти мала встигати за цими змінами, ураховувати
освітні нововведення, коригуючи зміст і засоби відповідної підготовки й перепідготовки
фахівців.
Отже, протягом радянського періоду розвитку вітчизняної освіти, вивченню
українськомовних дисциплін відводилася переважно другорядна роль. Водночас курс
на вивчення мов, опанування учнями гуманітарними знаннями залишався актуальним.
Учителі філологічних дисциплін мали усвідомлювати важливість світоглядного,
ідеологічного спрямування змісту мовної освіти. З цією метою він постійно
оновлювався, розширювався. Зокрема, культивувалися матеріали інтернаціонального,
профорієнтаційного змісту; підручники містили тексти і вправи з професійної
тематики, систематично проводилися екскурсій на заводи, фабрики, колгоспи,
результатами яких мало стати написання творів про враження від побаченого тощо.
Водночас робилися спроби максимального наближення тем до життя, що сприяло
кращому засвоєнню навчального матеріалу. Основною мовою навчання, згідно
із тогочасними законами, було визначено російську, як мову міжнаціонального
спілкування, тому більш престижними педагогічними спеціальностями вважалися
учителі російської мови і літератури, праця яких заохочувалася більш суттєво, тому
й увага до підготовки вчителів-філологів вирізнялася домінуванням підготовки
та підвищення кваліфікації саме російськомовних викладачів. На це було спрямовано
весь потенціал радянської педагогічної науки та освітньої практики.
Реформування шкільної системи освіти в УРСР 1984 року вкотре потребувало
перерозподілу годин на вивчення мов, змін у навчальних планах і програмах, які
намагалися скоротити саме з української мови, залишивши суто необхідні теми
й розділи. Натомість ухвалювалися численні постанови «Про вдосконалення вивчення
російської мови». Тільки з набуттям Україною незалежності змінилися й орієнтири
мовної освіти, а відтак – і вектори професіоналізації вчителів-філологів.
З початку 90-х років ХХ століття розпочався новий кардинально відмінний період
у розвитку мовної освіти в Україні. Тепер обов’язковим стає вивчення державної
української мови, поступово утверджується ідея розвитку національної освіти,
її українознавче спрямування. Водночас складне соціально-економічне становище
в молодій незалежній країні спричинило відтік педагогічних працівників зі школи.
Якісний склад педагогів також погіршився.
Кадрове питання знову набувало гостроти. У той період не всі школи були
забезпечені філологами, які мали вищу освіту; багато поєднували роботу з навчанням.
Перед педагогічною освітою вкотре постало важливе завдання поступового поліпшення
якісного кадрового складу, підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів мовних
дисциплін. Його розв’язання було знову покладено на заклади вищої та післядипломної
освіти.
Після набуття Україною незалежності та надання українській мові статусу
державної виникла необхідність в опануванні українською мовою вчителями, які
не володіли нею досконало. Переглядалися умови для вступу в педагогічні університети,
що стимулювали зростання кількості абітурієнтів. Створювалися спеціальні курси
з вивчення мови на базах інститутів удосконалення вчителів, окремих шкіл; відбувалося
залучення вчителів предметів мовного циклу до наукової діяльності шляхом участі
в конференціях, семінарах; курси підвищення кваліфікації вчителів працювали
за оновленими змістом і тематикою [5].
Уже на початку ХХ століття спостерігалося значне пожвавлення роботи
з підготовки майбутніх учителів та підвищення кваліфікації вчителів-філологів
в інститутах післядипломної освіти. Потужні зміни в змісті українськомовної освіти,
модернізація освіти взагалі вимагала від учителів, поруч із застосуванням традиційних
методів
навчання,
володіння
інформаційно-комунікаційними
технологіями.
Змінювалася роль учителя в організації освітнього процесу, де він тепер ставав
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не транслятором знань, а фасилітатором, що орієнтує учнів на творче самостійне
опрацювання інформацією. На курсах підвищення кваліфікації та семінарах учителям
допомагали опанувати основами інтерактивних технологій, інноваційних форм, методів
і прийомів навчання. У міжкурсовий період упроваджувалися оновлені програми
спецкурсів з питань оволодіння і застосування для навчання мов технологій проєктної
діяльності, розвитку цілісного, критичного мислення, комп’ютерної лінгводидактики та
інших. Професіоналізація вчителів набувала іншої якості та більших масштабів. Останні
роки позначилися суттєвими змінами в законодавстві, що спричинило оновлення
векторів і орієнтирів у подальшій розбудові галузі. Нині неперервна педагогічна освіта
знаходиться на порозі потужних змін, характер яких буде визначатися, зокрема,
і ступенем урахування педагогічною думкою досвіду минулого.
Таким чином, аналіз наукових досліджень вітчизняних учених із зазначених
питань дає підстави констатувати постійний науковий інтерес до проблем
професіоналізації педагогів. Професіоналізація вчителя-філолога як результат його
особистісно-професійного розвитку та цілеспрямованої діяльності в системі освітніх
закладів і установ, здійснюється засобами вирішення специфічних завдань, через
опанування змістом мовної шкільної та неперервної педагогічної освіти, удосконалення
їхньої професійної діяльності.
Водночас узагальнення науково-педагогічного та історичного аспектів проблеми
розвитку вітчизняної освіти дозволяє стверджувати, що на різних етапах розвитку
українського суспільства зазначеним проблемам надавалося різного ступеня значущості,
уваги за інтенсивністю та якістю, а відтак можливостей для професійного зростання
вчителів упродовж життя.
Ретроспективний аналіз розвитку в тогочасній освіті цього феномену як періоду
в житті вчителя філологічних дисциплін, що триває впродовж його педагогічної
діяльності, вважаємо важливим для подальшої розбудови гуманітарної шкільної
та педагогічної освіти в Україні, тому це питання залишається перспективним для
подальшого розгляду і потребує особливої уваги з огляду на потужні реформаційні
зміни, що відбуваються на сучасному етапі розвитку освіти України.
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Prymakova V. V.
PROFESSIONALIZATION OF TEACHERS OF HUMANITIES IN UKRAINIAN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS (20IES YEARS OF XXTH - BEGINNING OF XXIST CENTURY)

The article deals with the historical and pedagogical aspect of the problem of professionalization of
teaching staff in Ukrainian educational institutions during the XXth - XXIst centuries. It is suggested
to change what happened in the school language education and organization working in educational
institutions and postgraduate education in wide chronology. In particular, the search covers the entire
Soviet period of development of the Ukrainian people and the period of functioning education during
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the period of independence of Ukraine.
Considering the professionalisation of the teacher as a process of his professional training and
continuous professional development during his/her life, the attention was focused on the analysis of the
possibilities of mastering the teaching profession and the continuous growth of teachers-philologists,
that was provided at different stages of the development of national education. Systematic analysis
of historical and pedagogical sources using search-bibliographic, retrospective, chronological methods
made it possible to notice a number of contradictions in these issues during the period and to establish
the positive dynamics of education development, which resulted from their solution.
Having observed the directions of educational reforms and the nature of innovations
in the activities of the educational institutions of that time and improving the qualification of teachers,
the causes of complications in their implementation at different stages of the analyzed period were
identified, the constructive and destructive approaches made to improve the state of education and
improve the mechanisms of its development were identified.
The result of the study of scientific-pedagogical literature, analysis of archival data was the
identification of factors and major trends in the development of pedagogical education in Ukraine. The
above mentioned gave an opportunity to predict and outline the prospects for the development of the
system of national education, in particular on the issues of forming the professional competence
of teachers of subjects of the humanities and the continuous improvement of their qualification
by means of postgraduate education.
Key words: development trends; professionalization of teachers; important work, postgraduate
education; philology teachers; sphere of humanitarian knowledge; prospects.
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Гончар М. В., Конончук Н. А.*
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ДРУГОКЛАСНИХ ШКОЛАХ
КРІЗЬ ПРИЗМУ НАГЛЯДОВОЇ ПРАКТИКИ ДНІПРОВСЬКОГО
ПОВІТОВОГО СПОСТЕРІГАЧА ТАВРІЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
Охарактеризовано особливості інституційної організації нагляду за церковними
школами наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, що здійснювали єпархіальні та повітові
спостерігачі церковнопарафіяльних шкіл.
Установлено, що повітовий спостерігач (як правило, з числа місцевих священників)
здійснював інспектування всіх типів церковнопарафіяльних шкіл, зокрема другокласних:
оглядав їхнє становище, надавав поради з управлінських та методичних питань; на підставі
побаченого складав звіт із рекомендаціями, який направляв для узагальнення єпархіальному
спостерігачу. За підсумками навчального року єпархіальний спостерігач узагальнював
матеріали інспекційних візитів повітових спостерігачів і свої власні спостереження у звіті, що
подавався на розгляд єпархіального архієрея і єпархіальної училищної ради. Зокрема, у звіті
єпархіальний спостерігач підсумовував матеріальне та дидактичне становище мережі
церковних шкіл, їхнє фінансове забезпечення, якісний склад педагогічних кадрів, успіхи учнів,
стан їхнього здоров’я, висловлював свої міркування щодо стану окремих шкіл (наприклад,
необхідність їх закриття) або оцінював якість роботи вчителів (відзначав успіхи або
пропонував звільнити).
На основі раніше непублікованих звітів Дніпровського повітового спостерігача розкрито
організаційно-педагогічні особливості підготовки народних учителів для шкіл грамоти
в другокласних церковнопарафіяльних школах Таврійської єпархії, що діяли в Дніпровському
повіті Таврійської губернії: жіночої в с. Козачі Лагері та чоловічої в с. Софіївка.
Акцентовано, що в другокласних школах навчальний процес тривав три роки. Учні
*
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вивчали Закон Божий, російську та церковнослов’янську мови, арифметику, геометрію,
фізику, історію (що включала історію Росії та історію церкви), церковний спів, каліграфію,
дидактику, оволодівали ремеслами. Після закінчення навчання випускники отримували
атестат про завершення школи та посвідчення на звання учителя.
Ключові слова: єпархіальний, повітовий спостерігач церковнопарафіяльних шкіл,
Таврійська єпархія, Таврійська губернія, церковна освіта, державний контроль (нагляд) у сфері
освіти.
Сучасні процеси створення й розбудови Української Помісної Православної
церкви актуалізували науковий інтерес до дослідження різних аспектів історії
українського православ’я, й зокрема питань церковної освіти. Нашу зацікавленість
викликав управлінський досвід організації церковнопарафіяльної освіти, зокрема
практика наглядової діяльності інституту єпархіальних та повітових спостерігачів
церковнопарафіяльних шкіл, що сформувався наприкінці ХІХ століття й проіснував
до середини 1917 р.
Під час наукового пошуку в фондах Державного архіву в Автономній Республіці
Крим (м. Сімферополь) нами були виявлені звіти, рапорти, листування Дніпровського
повітового спостерігача церковнопарафіяльних шкіл Таврійської єпархії. Зокрема, вони
висвітлюють освітню діяльність на початку ХХ ст. в Дніпровському повіті Таврійської
губернії двох другокласних церковнопарафіяльних шкіл: жіночої в с. Козачі Лагері (нині
– Олешківський район) та чоловічої в с. Софіївка (нині – Каховський район Херсонської
області), які були аналогами сучасних педагогічних училищ та готували вчителів
для церковноосвітніх закладів нижчого рівня – шкіл грамоти. Треба зазначити,
що до останнього часу про освітню діяльність обох навчальних закладів майже нічого
не було відомо, тому ця публікація має збагатити історико-педагогічні студії
Херсонщини.
У вітчизняній педагогічній історіографії діяльність інституту єпархіальних
і повітових спостерігачів майже не досліджена. Найбільш детально розкрив
інституційну організацію нагляду за церковними школами, не вдаючись
в інструментарій реалізації контрольних функцій, В. Перерва в монографії «Церковні
школи в Україні (кінець XVIII – початок ХХ століття): забутий світ» [18], що вирізняється
ґрунтовністю та обсягом джерельної бази. Більше уваги діяльності церковноосвітніх
закладів на теренах України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. приділено
в узагальнювальних публікаціях Н. Агаркової [1], С. Бричок [2], Г. Єрмак [6], Т. Зузяк [9],
І. Петренко [19] та ін., але вони не містять жодних відомостей про інспекторську
практику єпархіальних та повітових спостерігачів.
У російській історіографії питанням організаційно-педагогічної діяльності
церковнопарафіяльних шкіл в різних регіонах Російської імперії знайшло більш
широке відображення в наукових доробках О. Монякової [16], М. Гончарова
та М. Плохової [3],
Т. Коновалова [13],
Р. Прокопенко [22],
Т. Житєнєва [7],
Р. Ященко [28], Т. Кузнець [15] та ін. Щодо наглядової діяльності єпархіальних та
повітових спостерігачів, то до цієї проблематики зверталися у своїх працях дослідники
Є. Дворецький, К. Козлов [4; 5] та Т. Красницька [14], які узагальнено розглянули ґенезу
формування та розвитку інституту єпархіальних та повітових спостерігачів
в центральних губерніях Російської імперії, але тільки як інструмент управління
церковношкільною освітою, без аналізу практики реалізації їхніх контрольнонаглядових
функцій.
Важливим джерелом, що, як і архівні фонди, розкриває організаційно-педагогічні
особливості діяльності названих другокласних шкіл та інспекторської практики
єпархіального і повітового спостерігачів, є щорічні звіти Таврійського єпархіального
спостерігача
про
стан
церковно-парафіяльних
шкіл
Таврійської
єпархії,
що публікувалися в журналі «Таврические епархиальные ведомости» (колекція цього
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видання та журналу «Таврический церковно-общественный вестник» фрагментарно
зберігаються в Кримській республіканській універсальній науковій бібліотеці імені Івана
Франка (м. Сімферополь), а майже повний фонд – у Російській національній бібліотеці
(м. Санкт-Петербург).
У цій публікації автори ставлять за мету проаналізувати практику підготовки
вчителів у другокласних церковнопарафіяльних школах Дніпровського повіту
Таврійської губернії на початку ХХ ст. через аналіз наглядової діяльності Дніпровського
повітового спостерігача церковнопарафіяльних шкіл Таврійської єпархії.
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в українських губерніях Російської імперії
сформувалася розгалужена мережа різних типів церковнопарафіяльних шкіл (далі –
ЦПШ), що діяли в системі училищної ради Святійшого синоду – урядового органу
управління Російською православною церквою.
Юридично другокласні ЦПШ розпочали свою роботу після затвердження в 1902 р.
Положення про церковні школи відомства Православного віросповідання. У ньому чітко
визначено, що другокласні ЦПШ – це не «вчительський придаток» до двокласних шкіл,
а самостійний різновид шкільних закладів з трирічним терміном навчання. На думку
В. Перерви, другокласні ЦПШ заповнили важливу нішу: вони в умовах відсутності або
ж малої поширеності педагогічної освіти стали готувати вчителів для шкіл грамоти
й були своєрідним елітним прошарком церковного шкільництва, та зазвичай,
розсадниками передового педагогічного досвіду [18, с. 130–134, 140].
Активне розширення мережі церковноосвітніх навчальних закладів на початку
1890-х років спричинило те, що за згоди Святійшого синоду в окремих єпархіях,
на додачу до вже існуючих інституцій нагляду за ЦПШ (єпархіальних училищних рад,
священників-спостерігачів), почали запроваджувати ще одну – посаду єпархіального
спостерігача церковних шкіл. Положення, що регламентувало інспекторську діяльність
єпархіального спостерігача розроблялося й затверджувалось кожним єпархіальним
архієреєм окремо, а тому часто повноваження єпархіальних спостерігачів різнилися,
а то й взагалі суперечили тогочасному законодавству [4, с. 112; 15, с. 90]. Як слушно
зазначили Є. Дворецький і К. Козлов, формування нової наглядової інституції
відбувалося без прямого причинно-наслідкового зв’язку між нормативним
забезпеченням нової посади й самим її створенням [5, с. 113]. Тим не менш, у 1893 р.
Синод видав окрему постанову, якою передбачив уведення такої посади в усіх
єпархіях [18, с. 165].
Спочатку кандидатуру єпархіального спостерігача за поданням єпархіального
архієрея затверджувала училищна рада Синоду. Лише в Положенні від 1896 р. обов’язки
єпархіального спостерігача церковних шкіл були нормативно формалізованими,
а єпархіальний архієрей набув права призначати на цю посаду цивільних осіб
зі значним педагогічним досвідом.
Єпархіальний спостерігач протягом навчального року мав здійснити інспекційний
огляд ЦПШ єпархії та перевірити діяльність повітових відділень єпархіальних
училищних рад. Повітові спостерігачі (як правило, з числа місцевих священників) були
наділені такими ж інспекторськими функціями. Під час відвідин закладів вони оглядали
їхнє становище, надавали поради з управлінських та методичних питань. На підставі
побаченого повітовий спостерігач складав звіт з рекомендаціями, який направляв для
узагальнення єпархіальному спостерігачу.
За підсумками навчального року єпархіальний спостерігач узагальнював
матеріали інспекційних візитів повітових спостерігачів і свої власні спостереження
у звіті, що подавався на розгляд єпархіального архієрея і єпархіальної училищної ради.
Зокрема, у звіті єпархіальний спостерігач підсумовував матеріальне та дидактичне
становище мережі церковних шкіл, їхнє фінансове забезпечення, якісний склад
педагогічних кадрів, успіхи учнів, стан їхнього здоров’я, висловлював свої міркування
щодо стану окремих шкіл (наприклад, необхідність їх закриття) або оцінював якість
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роботи вчителів (відзначав успіхи або пропонував звільнити).
Розглянемо практику інспекційної діяльності Дніпровського повітового
спостерігача церковнопарафіяльних шкіл крізь призму аналізу звітів про освітню
діяльність з підготовки вчителів у другокласних церковнопарафіяльних школах,
що діяли на початку ХХ ст. у Дніпровському повіті Таврійської губернії.
Церковні чиновники підходили до заснування другокласних ЦПШ досить
ґрунтовно. Планувалося відкрити по два заклади в кожному повіті. Та через
обмеженість ресурсів і недостатність педагогічних кадрів ці плани не здійснили.
На початок 1917 р. у Таврійській губернії діяло лише чотири другокласних ЦПШ: дві
в Дніпровському повіті: жіноча в с. Козачі Лагері (відкрилася в 1896 р.) та чоловіча
в с. Софіївка (1897 р.); у Мелітопольському повіті: с. Велика Знам’янка (1910 р.)
та Перекопському повіті: с. Таганаш (?), обидва заклади чоловічі [11, с. 383-384; 25, с. 958].
У залежності від місцевості і кількості населення в містах часто споруджувалися
великі двоповерхові будівлі з просторими навчальними авдиторіями й гуртожитком.
У сільській місцевості вони були скромнішими – одноповерховими, але також
з гуртожитком. Наприклад, у Софіївській другокласній школі в 1912–1913 н. р. на трьох
відділеннях навчалося 34 хлопці, а у Козаче-Лагерській – 103 дівчини. На нашу думку,
така диспропорція була пов’язана з можливостями будівель шкіл та їхніх гуртожитків
умістити певну кількість учнів.
У таблиці 1 наведений розподіл учнів обох навчальних закладів за відділеннями.
Таблиця 1
Розподіл учнів Козаче-Лагерської та Софіївської другокласних шкіл за
відділеннями в 1912-1913 навчальному році
Другокласна
школа
Козаче-Лагерська (жіноча)
Софіївська (чоловіча)
Джерело: [26, арк. 12].

І курс
39
19

ІІ
курс
34
8

ІІІ
курс
25
7

Додатковий
курс
5
-

Разом
103
34

Завершили
навчання
23
7

Переважна більшість учениць Козаче-Лагерської школи були з селянських
та міщанських родин, і лише декілька – з родин священнослужителів [27, арк. 12].
До другокласних шкіл приймалися випускники початкових шкіл віком
не молодші 13 і не старші 17 років. До жіночих шкіл могли зараховувати дівчата
з домашньою освітою.
Про зацікавленість у здобутті вчительської професії свідчить той факт, що в серпні
1912 р. до Козаче-Лагерської школи на 35 місць було подано 91 клопотання про бажання
навчатися. Усі абітурієнтки мали скласти вступний іспит, що передбачав письмову
роботу та усну відповідь на питання екзаменаційної комісії. Тим самим екзаменаційна
комісія мала можливість відбирати на навчання вмотивованих та схильних
до педагогічної діяльності абітурієнтів [8, арк. 6-7зв].
Оскільки навчальний процес у другокласних школах тривав три роки, тому нікого
не дивувало, що учителями шкіл грамоти могли бути хлопці та дівчата 16–18-річного
віку.
Навчальний рік розпочинався на початку вересня із загального молебня й тривав
до травня-червня. До навчальної програми входило вивчення таких предметів: Закон
Божий, російська та церковнослов’янська мови, арифметика, геометрія, фізика, історія
(яка включала історію Росії та історію церкви), церковний спів, каліграфія, дидактика.
Окрім того, у Козаче-Лагерській школі для дівчат викладалося рукоділля, а для хлопців
у Софіївській школі – сільське господарство.
Уроки тривали по 55 хвилин; між ними була перерва 5–10 хвилин, а поміж
3 і 4 уроками – 30–35 хвилин (велика перерва на обід).
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Як свідчить звіт Дніпровського повітового спостерігача, священника Олександра
Попова, навчальний процес передбачав не одноманітне зазубрювання матеріалу,
а детальне його пояснення вчителем. Уроки фізики проходили з демонстрацією
відповідних дослідів. На уроках дидактики майбутні вчителі досконало оволодівали
методиками викладання кожного навчального предмету. З кожного предмету вони
виконували не тільки класні, а й домашні завдання.
Під час вивчення предмету «Землевпорядкування» учням Софіївської школи
на практиці роз’яснювали застосування того чи іншого сільськогосподарського
інвентарю. Вони опановували знання та навики з садівництва, городництва,
бджільництва. На пришкільній ділянці учні висаджували помідори, капусту, буряк,
цибулю, огірки, редьку, редиску, моркву, картоплю. Практичні навички з бджільництва
відпрацьовувались на шести вуликах.
На уроках рукоділля учениці Козаче-Лагерської школи оволодівали всіма видами
вишивання, в’язання, крою, шиття білизни, плать, витончених виробів тощо. Крім того,
дівчата опановували практичні навики садівництва в шкільному саду: висаджували
дерева, квіти та доглядали за ними.
Вагоме місце в навчальному процесі обох шкіл посідало написання учнями
протягом навчального року різноманітних повідомлень з історії, російської мови,
Закону Божого, географії, дидактики. Їхня тематика та терміни складання
обумовлювались на початку навчального року. У залежності від курсу учні мали здати
від 12 до 20 творів. Для цього їм в допомогу працювали шкільні бібліотеки [26, арк. 12зв;
27, арк. 16].
Професійні навики майбутні вчителі відпрацьовували в місцевій «зразковій»
однокласній церковнопарафіяльній школі, що, як правило, розміщувалась в одній
будівлі з другокласною школою. При Козаче-Лагерській школі така ЦПШ мала чотири
відділення, у яких у 1914-1915 н. р. навчався 91 учень [27, арк. 12зв].
Характеризуючи процес відпрацювання майбутніми учителями навиків методики
викладання, повітовий спостерігач зазначав у своєму звіті, що спочатку учні відвідували
уроки досвідчених учителів у «зразковій» ЦПШ, розбирали їх, а вже на третьому курсі
протягом року мали дати декілька показових уроків з усіх навчальних предметів, під час
яких були присутні однокурсники та учитель дидактики. Готуючись до такого
«показового уроку», майбутній учитель мав підготувати план та детальний конспект
уроку, який необхідно було погодити з учителем дидактики. Після такого педагогічного
бенефісу однокурсники разом з учителем детально розбирали урок, коментуючи
недоліки та даючи поради [26, арк. 14]. Як бачимо, проведення показових уроків було
важливим етапом у визначені готовності майбутнього вчителя до професійної
діяльності, що відігравало важливе значення під час складання випускних іспитів.
Для учениць третього курсу Козаче-Лагерської школи навчання закінчувалось
14 квітня, і до 1 травня вони складали випускні екзамени з дидактики, російської
та церковнослов’янської мови, географії, співу, геометрії. За їхніми успішними
результатами учениці отримували атестат та посвідчення на звання учительки школи
грамоти [27, арк. 16зв].
У 1911 р. за рішенням Таврійської єпархіальної училищної ради в КозачеЛагерській другокласній школі додатково було відкрито четверте відділення,
де протягом одного року для випускниць другокласної школи здійснювалась підготовка
на отримання звання учительки народної школи, що давало право вчителювати
в однокласних церковнопарафіяльних школах [10, с. 1221].
Слушно відзначити, що високий рівень освітньої діяльності обох шкіл став
підставою для їхньої участі у Всеросійській церковношкільній виставці, що з 11 травня
по 20 червня 1909 р. проходила в Санкт-Петербурзі. В експозиції Козаче-Лагерської
другокласної школи були представлені такі роботи учнів та педагогів: «Історична
записка про школу. План шкільної садиби. Три фотографії. Один зошит з [церковно-]

258



ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2019. – ВИПУСК 44


слов’янським письмом. Письмові роботи: 6 творів, конспектів – 3 прим. Мапа
Європейської Росії, геометричні тіла, програми літературно-вокальних вечорів – 3 прим.
Роботи з рукоділля: зразки різноманітних швів, зразки мережек і вишивок по тюлю,
зразки заплат і штопань, складочок і мережев, панчохи, 1 зошит креслень білизни
з рукоділля, дитяча сорочка, 5 предметів робіт з гарусу, 2 плаття, робота золотом
і сріблом (ріжок з квітами), витончені роботи (у рамках)…» [12, с. 262]. Колектив
Софіївської школи презентував на своїй вітрині: «Плани шкільних будівель – 3,
фотознімки – 4, наочні посібники, опудала птахів і тварин – 8, письмові роботи,
історичні записки, географічні мапи – 3, зразки учнівських робіт з переплетення – 3
прим.» [там само].
Учні обох шкіл проживали в пришкільному гуртожитку; місцевим учням
дозволялося жити вдома. Навчання було платним, тому вихованці не отримували
стипендії [17, с. 349]. За гуртожиток батьки учнів мали вносити 60 крб. на рік у КозачеЛагерській, і 70–80 крб. – у Софіївській школах. З цієї платні учні забезпечувались
не тільки ліжком, а й підручниками, письмовим приладдям, щоденним харчуванням,
медичним обслуговуванням та послугами пралі.
Повітовий спостерігач так характеризував режим дня учнів обох шкіл:
06.30 – підйом, молитва, чай;
з 08.30 до 14.00 – уроки з 10-хвилинними перервами та великою перервою
у 30 хвилин. Під час неї учениці Козаче-Лагерської школи снідали, а учні Софіївської
школи – обідали;
о 14.30 учениці Козаче-Лагерської школи обідали, а учні Софіївської школи
о 16.30 пили вечірній чай;
до 17.00 учні проводили час на свіжому повітрі за читанням книжок, порались
у саду;
з 17.00 до 21.30 усі виконували домашнє завдання (перерва на вечерю о 19.30);
для молодших учнів «тиха година» розпочиналася о 22.00, для старших – о 23.00.
Щоденно з числа вихованців призначалися чергові, які слідкували за чистотою
навчальних приміщень, та помічники в їдальні й на кухні. Увесь день за поведінкою
учнів та дотриманням ними режиму наглядав черговий учитель [26, арк. 14-14зв].
Окрема увага приділялася виховній роботі. Зокрема, при Козаче-Лагерській школі
діяв хор дівчат. Наприклад, на хвилі патріотичних почуттів, пов’язаних з участю
в Першій світовій війні, 8 березня 1915 р. на підтримку воїнів вихованки школи під
керівництвом регента хору М. Ачкасова дали концерт для мешканців села та гостей.
Програма концерту мала два відділення. Репертуар першого відділення складався
переважно з творів духовної тематики: «Тут благодать» (болгарський розпів); «Покаяния
отверзи ми двери» (музика Веделя), «Взбранной Воеводе» (музика Староруського),
«Хвалите имя Господне» (музика Носова), «Велечит душа моя Господа» (однорідний
хор, музика Феофана), «От юности моей» (музика Староруського), «Многолетие –
Патриаршее». Друге відділення складалося з патріотичних мелодій і гімнів країн
Антанти, що підкреслювало на той час приналежність Російської імперії
до європейського військово-політичного союзу, а саме: Російський гімн (музика Львова),
загальнослов’янський гімн (аранжування Чеснокова), гімни Франції, Великобританії,
Бельгії (аранжування Астаф’єва), мелодії і хори з опери М. Глінки «Життя за царя»
(аранжування Мироносицького, шість картин) [23, с. 371–372].
Важлива роль у житті обох шкіл відводилася релігійному вихованню. Щоденно
зранку й увечері учні збиралися разом і читали молитви; відвідували в неділю
та святкові дні службу. Двічі на рік усі учні мали причащатися та сповідатися в місцевій
церкві.
Управління навчально-виховними та господарськими справами закладу
здійснювала шкільна рада на чолі з завідуючим школи, до якої входили усі викладачі.
У своїй діяльності шкільна рада керувалася вказівками училищної ради Святійшого
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синоду [15, с. 28].
У залежності від кількості учнів, чисельність педагогічного персоналу різнилася.
Наприклад, у Козаче-Лагерській школі в 1914–1915 н. р. педагогічний колектив налічував
сім осіб і мав такий склад:
завідувач школи – священник Михайло Стрельбицький закінчив Таврійську
духовну семінарію. Викладав Закон Божий;
старша
учителька
Ганна
Невзорова
закінчила
курс
Богословської
церковноучительської школи. Викладала церковнослов’янську мову, історію, гігієну,
чистописання;
учителька Ганна Косачова закінчила курс Дровненської церковноучительської
школи. Викладала російську мову;
учителька
Олександра
Нікулушкіна
закінчила
курс
Дровненської
церковноучительської школи. Викладала арифметику, геометрію, фізику;
учителька
Серафима
Безобразова
закінчила
курс
Дровненської
церковноучительської школи. Викладала географію і дидактику;
учителька Ольга Зебницька закінчила Таврійське єпархіальне жіноче училище.
Викладала співи;
учителька Віра Біла закінчила курси крою і шиття в Одесі. Викладала рукоділля.
Усі вчителі мали при школі безкоштовні квартири з меблями, опаленням, світлом
та харчуванням. Їхня зарплатня коливалася від 380 до 460 крб. на рік, і на жаль, була
меншою ніж у земських учителів [21, арк. 15; 27, арк. 12].
У Софіївській ЦПШ у 1913 р. нараховувалось лише чотири учителі:
завідувач – священник Михайло Завадовський – закінчив курс Таврійської духовної
семінарії;
старший учитель – Михайло Маложен – закінчив курс Олександро-Миколаївської
Полтавської церковноучительської школи;
учитель Сергій Модін закінчив курс Казанської духовної семінарії;
учитель Іван Богословський закінчив курс духовної семінарії [11, с. 384].
Як бачимо, педагогічний склад обох навчальних закладів певною мірою мав
високий освітній рівень, зокрема завідувачі закінчили семінарію, більшість педагогів –
церковноучительські школи, у яких і готували учителів для другокласних
церковнопарафіяльних шкіл.
Треба зазначити, що призначення учителя до другокласних ЦПШ було вельми
складною процедурою. Зокрема, кандидатуру учителя мав запропонувати або
за пропозицією завідувача школи погодити повітовий спостерігач, а єпархіальний
спостерігач повинен був її внести на затвердження єпархіальному архієрею. Така
процедура могла розтягнутися в часі.
Попри те, що утримання другокласних шкіл здійснювалось державою, ситуація
в них не завжди була зразковою. Як свідчить звіт повітового спостерігача, під час
відвідування в листопаді 1914 р. Софіївської другокласної школи, інспектор бідкався, що
в будівлі було багато розбитих шибок, шкільне подвір’я брудне, смітники переповнені,
деякі ліжка учнів збиті з коротких дошок і не зручні для сну, класні дошки і учнівські
лави розгойдані і непофарбовані [27, арк. 16].
Обидва навчальних заклади проіснували до 1 вересня 1917 р. На підставі постанови
Тимчасового уряду від 20 червня 1917 р. «Про об’єднання з метою запровадження
загального навчання учбових закладів різних відомств у відомстві Міністерства народної
освіти» всі церковнопарафіяльні школи перейшли в підпорядкування Міністерства
народної освіти, а інститути єпархіальних і повітових спостерігачів припиняли своє
існування [24, с. 280]. На цій підставі Козаче-Лагерська і Софіївська другокласні
церковнопарафіяльні школи були підпорядковані Дніпровському повітовому земству,
яке своїм рішенням перетворило їх на звичайні початкові школи [20, арк. 18]. 5 грудня
1917 р. Центральна Рада видала закон, за яким парафіяльні та спеціальні церковні
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школи підпорядковувались Генеральному секретаріату освіти.
Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що церковноосвітні заклади
перебували під пильним наглядом різних контрольних інституцій. На початку ХХ ст.
основні наглядові функції за різними типами церковнопарафіяльних шкіл були
зосереджені в єпархіального та повітових спостерігачів.
За матеріалами звітів Дніпровського повітового спостерігача проаналізовано
та висвітлено діяльність двох другокласних церковнопарафіяльних шкіл, що дало змогу
розкрити маловідомі сторінки церковної освіти на Херсонщині.
Перспективним для подальшого науковому пошуку є аналіз щорічних звітів
єпархіального та повітових спостерігачів різних українських єпархій щодо визначення
основного кола питань, які піддавалися наглядовій діяльності, та їх порівняння для
визначення спільної та індивідуальної специфіки.
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Honchar M. V., Kononchuk N. A.
TEACHERS’ TRAINING IN SECONDARY SCHOOLS THROUGH THE OBSERVATION PRACTICE
OF THE DNIPROVSKYI DISTRICT OBSERVER OF THE TAURIAN EPARCHY

The peculiarities of the institutional organization of the supervision of church schools at the end
of the 19th – beginning of the 20th centuries, which were carried out by diocesan and district observers
of church-parish schools, are characterized.
It is established that the district observer (usually from among local priests) inspected all types
of church-parish schools, including secondary ones: reviewed their situation, provided advice
on management and methodological issues; based on what he saw, he made a recommendation report,
which he sent to the diocesan observer for generalization. As a result of the academic year, the diocesan
observer summarized the materials of the inspection visits of the district observers and their own
observations in a report submitted to the diocesan bishop and the diocesan school council.
In particular, the diocesan observer in the report summarized the status of the church school
network, material, didactic and financial support, the qualitative composition of the teaching staff, the
pupils’ success, their health, expressed their views on the situation of individual schools (for example,
the need for their closure) or evaluated the quality of teachers’ work (noted progress or proposed
dismissal).
On the basis of previously unpublished reports of the Dniprovskyi District Observer,
organizational and pedagogical peculiarities of teacher education for literacy schools in the secondary
church-parish schools of the Taurian Eparchy, operating in the Dniprovskyi District of Taurian
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Province, were revealed: for women in the village of Kozachi Lageri and for men in the village
of Sofiivka.
It is emphasized that in secondary schools, the educational process lasted three years. The pupils
studied the Law of God, Russian and Church Slavonic, arithmetic, geometry, physics, history (which
included Russian history and church history), church singing, calligraphy, didactics, and mastered the
crafts. After completing education, the graduates received a school leaving certificate and a teacher’s
certificate.
Key words: diocesan, district observer of church-parish schools, Taurian Eparchy, Taurian
Province, ecclesiastical education, state control (supervision) in the sphere of education.
Дата надходження статті: «24» вересня 2019 р.

УДК 378:656.2-051(477.7)(09)»19/20»(043.3)
Коваленко О. М.*
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті окреслено джерельну базу проблеми підготовки майбутніх залізничників
у навчальних закладах Півдня України ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття. У цьому
контексті проаналізовано радянський період та період незалежності України. Виділено дві
групи в джерельній базі проблеми підготовки майбутніх залізничників: 1) праці, які вийшли
друком у 1950-1990 роках, тобто в радянський період; 2) праці періоду незалежності України
(1991–2019 рр.).
Першу групу розподілено на дві частини: 1) праці 50-х – кінця 70-х років ХХ століття;
2) праці кінця 70-х років ХХ століття – 1990 року. Охарактеризовано кожну групу та
виявлено, що перша частина – це праці, що стосуються професійно-технічної та середньої
спеціальної освіти, які публікувалися представниками педагогічних наук. При цьому вчені
почали досліджувати архівні матеріали, що призвело до появи перших узагальнювальних праць
з історії професійно-технічної освіти. Друга частина праць засвідчує переосмислення
в суспільстві шляхів розвитку професійно-технічної та середньої спеціальної освіти,
що зумовлене низкою законодавчих актів та постанов у цій галузі. У цих працях зверталася
увага на зміст навчання та удосконалення професійної підготовки кадрів. З’явилися роботи
щодо розвитку мережі навчальних закладів та інтенсифікації навчально-виховного процесу.
Другу групу також розподілено на дві частини, а саме: 1) праці 1991–2000 років; 2) праці
початку 2000-х – 2019 року. Виявлено особливості першої частини праць другої групи, а саме:
зниження дослідницького інтересу до питань освіти; поява праць, які присвячені системі
професійно-технічної освіти не тільки на державному рівні, а й з урахуванням регіональних
особливостей. Друга частина цієї групи засвідчує підвищення інтересу до удосконалення
системи професійно-технічної освіти, зростання уваги до галузевої професійно-технічної
освіти.
Зроблено висновок, що питання підготовки майбутніх залізничників у навчальних
закладах Півдня України в радянський період та період незалежності України не вивчалося
як проблема окремого дослідження та потребує подальшого комплексного вивчення.
Ключові слова: історіографія дослідження, підготовка майбутніх фахівців, майбутні
залізничники, Південь України, навчальні заклади.
Історичне минуле є невід’ємною частиною сучасності. Без усвідомлення та аналізу
історичних подій, зокрема ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття, неможливий повний
та всебічний розвиток суспільства. У цей період відбувалися докорінні зміни в системі
*
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освіти та підготовки фахівців. Освітня та залізнична галузі стикалися з проблемами
належної підготовки та перепідготовки фахівців, які відповідали б вимогам
залізничного господарства.
Різні історико-педагогічні джерела містять певну інформацію щодо підготовки
майбутніх фахівців залізничного транспорту, вивчення якої є необхідним для
подальшого вдосконалення змісту, форм та методів навчання здобувачів відповідних
рівнів і ступенів освіти.
До вивчення джерельної бази проблеми підготовки кадрів для різних галузей
народного господарства зверталися багато науковців. Дослідники Я. Гуненко,
О. Данилова, В. Ларін, І. Скляренко, Т. Шаргун, О. Хомуляк та ін. вивчали джерельну
базу питання розвитку професійно-технічної освіти, становлення спеціальної середньої
освіти, підготовки кадрів для залізничної галузі в різні історичні періоди тощо. Проте
їхні праці не розкривають всебічно джерельну базу проблеми підготовки фахівців
залізничного транспорту в навчальних закладах України ІІ половині ХХ – початку
ХХІ століття.
Мета статті – проаналізувати історико-педагогічні джерела, які стосуються
підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в навчальних закладах України
ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття, з метою виявлення стану дослідженості
проблеми і малодосліджених питань.
Проведене дослідження дало змогу розподілити джерельну базу проблеми
підготовки фахівців залізничного транспорту в навчальних закладах України
в ІІ половині ХХ – на початку ХХІ століття на дві групи: 1) праці, які вийшли друком
у 1950–1990 роках, тобто в радянський період; 2) праці періоду незалежності України
(1991–2019 рр.).
Першу групу можна умовно розділити на:
1) праці 50-х – кінця 70-х років ХХ століття. Основною характеристикою цієї
частини є те, що роботи, які стосуються професійно-технічної та середньої спеціальної
освіти переважно публікувалися представниками педагогічних наук. При цьому вчені
почали досліджувати архівні матеріали, що призвело до появи перших узагальнюючих
праць з історії професійно-технічної освіти;
2) праці кінця 70-х років ХХ століття – 1990 року. Цей етап характеризують
переосмисленням шляхів розвитку професійно-технічної та середньої спеціальної
освіти, що зумовлено низкою законодавчих актів та постанов у цій сфері. Звертають
увагу на зміст навчання та удосконалення професійної підготовки кадрів. З’являються
праці щодо розвитку мережі навчальних закладів та інтенсифікації навчально-виховного
процесу.
У другій групі можна також виділити дві частини, а саме:
1) праці 1991–2000 років, які характеризується зниженням дослідницького інтересу
до питань освіти, але з’являються праці, які присвячені системі професійно-технічної
освіти не тільки на державному рівні, а й з урахуванням регіональних особливостей.
Значна увага приділяється становленню та розвитку професійно-технічної освіти
України як суверенної держави;
2) праці початку 2000-х – 2019 року. Ця частина має високий інтерес щодо питань,
пов’язаних з удосконаленням системи професійно-технічної освіти, проявляється
значний інтерес до галузевої професійно-технічної освіти. Дослідження проводяться
із залученням великої кількості архівних матеріалів. Виокремлюється позитивний досвід
минулого для подальшого використання в сучасному освітньому процесі.
До першої групи належать праці радянського часу, які присвячені розвитку
та становленню системи професійно-технічної та спеціальної середньої освіти,
підготовці робітників для залізничної галузі: монографії, дисертації, періодичні
видання, окремі праці тощо.
У радянський період тривалий час інтерес до історії професійної педагогіки був
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незначним. Лише в середині ХХ століття з’явилися фундаментальні праці А. Веселова
(1955, 1959, 1961 рр.), у яких досліджено історію професійно-технічної освіти в СРСР.
У 60-70 рр. вийшли роботи С. Батишева, К. Брокаренко, А. Булгакова, М. Кузьміна,
Ф. Михайлова, М. Пузанова, Є. Осовського, М. Степанова, Г. Уманова, А. Чиркова
та інших дослідників.
А. Веселов у працях зі становлення та розвитку професійно-технічної освіти СССР
використовує статистичні та архівні матеріали, що дозволили розкрити шлях
становлення і розвитку російської профтехшколи, проаналізувати форми та методи
навчання в професійних навчальних закладах за весь історичний період їхнього
функціювання. Особливу увагу автор приділяє системі державних трудових
резервів [4–7].
С. Батишев у монографії «Формування кваліфікованих робочих кадрів у СРСР»
(1971 р.) [1] аналізує проблеми профтехосвіти, питання історії професійно-технічної
освіти, проблеми підготовки кадрів. У роботі розглядаються історія професійнотехнічної освіти країни, вплив науково-технічної революції на формування робочих
кадрів і зміни в структурі робітничого класу, завдання подальшого вдосконалення
централізованої системи підготовки робітничих кадрів для народного господарства,
найважливіші проблеми професійної педагогіки, психології та економіки професійнотехнічної освіти.
Ще однією працею, яка була створена колективом авторів за редакцією
С. Батишева, були «Нариси історії професійно-технічної освіти в СРСР» (1981 р.) [17].
У цьому виданні, спираючись на попередні роботи вітчизняних дослідників у галузі
народної освіти і професійно-технічної школи, використовуючи наукові праці фахівців
з історії СРСР, історії економіки, робітничого кадрів, різні архівні джерела й статистичні
дані, автори розглядають ґенезу професійно-технічної школи й підготовки робітничих
кадрів у тісному зв’язку з процесом соціально-економічного, політичного і культурного
розвитку суспільства.
Праця А. Булгакова «Професійно-технічна освіта в СРСР на сучасному етапі»
(1977 р.) [3] є ґрунтовною та охоплює декілька аспектів розвитку системи професійнотехнічної освіти. Автор висвітлює процес створення закладів професійно-технічної
освіти, приділяє увагу відкриттю нових спеціальностей, аналізує процеси навчання
і виховання.
М. Пузанов у роботі «Розвиток форм і методів підготовки робітників» (1967 р.)
висвітлює розвиток форм і методів навчання робітничих кадрів. Він аналізує діяльність
шкіл та училищ, приділяючи увагу методам навчання, змісту навчальних планів
та програм. Науковець охоплює низку питань, які пов’язані з виробничим
і теоретичним навчанням, його методами та формами [19].
У 80-х роках ХХ століття М. Пузанов і Г. Терещенко в праці «Нариси історії
професійно-технічної освіти в Українській РСР» (1980 р.) [18] висвітлили розвиток
системи профтехосвіти в Українській РСР, створення державної системи трудових
резервів, виокремили деякі питання удосконалення професійно-технічної освіти.
У нарисі вперше представлено періодизацію професійно-технічної освіти України. Але,
на думку О. Данилової, автори дослідження мало уваги приділили нормативним
документам з проблем профтехосвіти, які приймалися урядом Української РСР [9].
Необхідно
також
відзначити
працю
«Професійно-технічне
навчання
на залізничному транспорті. Організація та методика» (1959 р.) [2]. У ній автори
описують основні питання організації й методики навчання кадрів масових професій
на курсах, а також індивідуально-бригадний метод. Видання містить інформацію щодо
організації навчально-методичної, виховної і культурно-масової роботи, а також
рекомендації щодо обладнання навчальних кабінетів і майстерень.
Деякі відомості про систему підготовки кадрів середньої ланки і кваліфікованих
робітників залізничного транспорту після 1917 р. є в монографії Б. Загорського
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«Технічний прогрес та соціальне планування на залізничному транспорті» (1974 р.). Він
розглядає питання технічних аспектів на транспорті, впливу науково-технічного
прогресу на соціальний розвиток залізничного транспорту [10].
Проаналізувавши наявні літературні джерела, можна зробити висновок,
що основними питаннями, які розглядалися в працях радянського періоду, були
розвиток і становлення професійно-технічної як системи, яка відповідала потребам
тогочасної економіки. У цих працях узагальнено значний фактологічний матеріал
з проблеми, визначено основні етапи становлення професійно-технічної в країні,
проаналізовано основні кількісні і якісні показники його розвитку. Однак незначна увага
приділялася питанням галузевої освіти. Бракує в них відомостей щодо методичних
аспектів викладання.
До другої групи належать статті в періодичних виданнях, монографії, дисертації,
окремі праці та збірники праць, посібники тощо, які висвітлюють питання розвитку
професійно-технічної освіти в Україні в різні історичні періоди, а також в різних
областях та регіонах, зміст, форми та методи навчання, організацію галузевої
професійно-технічної освіти.
Однією з фундаментальних праць з історії залізничного транспорту є «Історія
залізничного транспорту Росії та Радянського Союзу» в трьох томах (1994, 1997, 2004 рр.)
[11–13]. Це видання охоплює історичний період з 1836 по 1991 рік та відображає
історичні та економічні передумови створення залізниць, еволюцію технічних засобів на
залізниці, аналіз та узагальнення досвіду вчених та інженерів щодо експлуатації
залізниць, організації роботи перевезень тощо. Том 3, який висвітлює період з 1945 по
1991 роки, присвячений історичному огляду розвитку і стану залізничного транспорту
СРСР, його організації, техніці, економіці і науці. Окремим розділом ця книга містить
інформацію щодо підготовки кадрів для розвитку залізничного транспорту. Автори
докладно вивчають питання підготовки робітничих кадрів та спеціалістів, наводячи
статистичні дані щодо обсягу підготовки та кваліфікацій, переліку професій тощо.
Також наведена інформація щодо підготовки та перепідготовки кадрів для
локомотивного господарства у зв’язку з електрифікацією залізниць. Глава 22 цього
видання «Наука, освіта, соціальна сфера. Історичний досвід» містить відомості щодо
розвитку та становлення вищої залізничної освіти. Звісно, це видання не є таким, що
повністю присвячено саме залізничній освіти, проте надає докладний огляд освітньої
галузі в 1945–1991 рр.
Необхідно також виділити дослідження В. Ларина «Підготовка спеціалістів
середньої ланки і кваліфікованих робітників для залізничного транспорту Росії в кінці
XIX–XX ст.» (1998 р.) [16]. Дослідник розкриває сутність становлення і розвитку системи
підготовки кадрів середньої ланки та кваліфікованих робітників для залізничного
транспорту Росії, аналізує організацію та зміст навчально-виховної роботи в залізничних
професійних навчальних закладах в історико-педагогічному аспекті, виявляє
співвідношення змісту і технологій загального, загальнотехнічного і спеціального
компоненту освіти в навчально-виховному процесі підготовки фахівців середньої ланки
й кваліфікованих робітників залізничного транспорту.
Дисертація І. Лікарчука «Управління системами підготовки кваліфікованих
робітників в Україні: педагогічний аспект (1888–1998 роки)» (1999 р.) присвячена історії
розвитку управління системами підготовки робітничих кадрів в Україні в 1888–1998 рр.
Науковець у дослідженні проаналізував конкретно-історичні обставини та науково
обґрунтував періоди в розвитку управління ними. Він дослідив систему підготовки
робітничих кадрів як педагогічну систему з виробничими функціями та здійснив
класифікацію типів закладів освіти. І. Лікарчук визначив систему підготовки робітничих
кадрів як сукупність освітніх програм і державних освітніх стандартів для підготовки
кваліфікованих робітників будь-якої галузі [14].
Підготовку кадрів на залізничному транспорті в 1900–1940 рр. досліджує Б. Гусаров
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у праці «Підготовка кадрів на залізничному транспорті в 1900–1940 рр.» (2009 р.) [8].
Автор описує процес підготовки спеціалістів усіх рівнів, звертаючи увагу не тільки на
середню та вищу освіту, а й висвітлює шкільне та дошкільне навчання. Науковець
виділяє два періоди: 1900–1916 рр. та 1917–1940 рр., які він аналізує з точки зору
політичного, соціального та економічного становища, а також приділяє увагу
організації процесу навчання та викладанню дисциплін.
Дослідниця О. Хамуляк присвятила статті, які вийшли друком у 2002–2012 роках
[23–25], деяким питанням підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту. У них
досліджено сучасний стан професійної підготовки фахівців залізничного транспорту
в професійно-технічних навчальних закладах України, періодизація професійної
підготовки фахівців залізничного транспорту в системі професійно-технічної освіти
України в другій половині ХХ століття – на початку ХХІ століття, проблеми визначення
змісту професійної підготовки помічників машиніста локомотивів залізничного
транспорту в другій половині XX ст.
Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (1958–1998 рр.)
досліджено О. Даниловою в монографії «Розвиток професійно-технічної освіти на
Півдні України (1958–1998 рр.)» (2016 р.) [9]. Дослідниця розкрила особливості розвитку
професійно-технічної освіти південного регіону України в 1958–1998 рр., обґрунтувала
періодизацію історії розвитку професійно-технічної освіти на Півдні України
досліджуваного періоду, з’ясувала передумови становлення системи професійнотехнічної освіти на Півдні України, охарактеризувала історико-педагогічні відомості про
організацію та зміст професійно-технічної підготовки.
Проблему підвищення кваліфікації та підготовки нових кадрів для залізничної
галузі СРСР в умовах її модернізації (1965–1985 рр.) розглядає І. Шепелєв. У статті
«Проблема підвищення кваліфікації і підготовки нових кадрів для залізничної галузі
СРСР в умовах її модернізації (1965–1985 рр.)» (2017 р.) [27] розкрито особливості
вирішення кадрових проблем залізничної галузі СРСР в умовах модернізації з середини
1960-х до середини 1980-х рр., а також висвітлено питання підвищення
загальноосвітнього рівня, професійної підготовки і перепідготовки кадрів на всіх рівнях
підготовки фахівців: від базової загальноосвітньої до вищої професійної.
І. Скляренко в публікаціях [20–22] дослідила стан мережі навчальних закладів
Міністерства шляхів сполучення в Україні в 1920-60-х рр. ХХ ст., визначила вплив
основних подій залізничної галузі на становлення професійної підготовки фахівців
залізничного транспорту та проаналізувала науково-методичне і технічне забезпечення
навчального процесу в закладах міністерства шляхів сполучення в Україні.
О. Конов у статті «Підготовка технічних кадрів на залізницях Уралу в 1956–
1991 рр.» (2017 р.) [15] окреслив напрями і механізми реалізації державної політики
щодо забезпечення залізниць Уралу фахівцями-техніками в умовах модернізації
залізничного транспорту на базі електрифікації та дослідив еволюцію залізничних
спеціальностей у технікумах у результаті модернізаційних процесів на транспорті,
проаналізував динаміку розвитку матеріально-технічної інфраструктури технікумів,
викладацький склад і його професійний рівень.
У монографії Т. Шаргун «Підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту
в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)» (2017 р.) [26] висвітлено проблему підготовки
майбутніх фахівців залізничного транспорту України в історико-педагогічній
ретроспективі. Авторка розкрила передумови становлення залізничної галузі
та підготовки фахівців залізничного транспорту, охарактеризувала етапи історичного
розвитку підготовки фахівців, з’ясувала нормативно-правові аспекти функціювання
і забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту України
у ХІХ – початок ХХ століття.
Отже, аналіз праць другої групи (1991–2019 рр.) засвідчує появу праць, які
присвячені системі професійно-технічної освіти не тільки на державному рівні,
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а й з урахуванням регіональних особливостей. Крім того, підвищився інтерес до
вдосконалення системи професійно-технічної освіти, зросла увага до галузевої
професійно-технічної освіти.
Проаналізувавши джерела, що зазначені вище, джерельну базу проблеми
підготовки майбутніх залізничників у навчальних закладах Півдня України ІІ половини
ХХ – початку ХХІ століття можна розподілити на дві великі групи джерел: радянський
період та період незалежності України, які охоплюють період з 1950 по 2019 рр., а саме:
1) праці, які вийшли друком у 1950–1990 роках, тобто в радянський період; 2) праці
періоду незалежності України (1991–2019 рр.).
Охарактеризувавши кожну групу, виявлено, що інтерес до проблеми підготовки
майбутніх залізничників у ІІ половині ХХ – початку ХХІ століття постійно розвивався,
що сприяло появі нових досліджень у цій галузі. Залучення архівних матеріалів
до досліджень призвело до появи перших узагальнювальних праць з історії професійнотехнічної освіти. Проблема досліджувалася не тільки завдяки підвищеному інтересу
до цієї галузі, а й низкою законодавчих актів та постанов у цій галузі. У працях
зверталася увага на зміст навчання та удосконалення професійної підготовки кадрів.
З’явилися роботи щодо розвитку мережі навчальних закладів та інтенсифікації
навчально-виховного процесу.
Аналіз джерельної бази 1991–2019 років засвідчив зростання інтересу дослідників
до проблеми підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі, що підтверджується
появою праць, об’єктом дослідження яких є галузева освіта, зокрема залізнична.
Таким чином, вищезазначене дозволяє констатувати, що питання підготовки
майбутніх залізничників у навчальних закладах Півдня України в радянський період
та період незалежності України не розглядалося як проблема окремого дослідження,
а тому потребує подальшого комплексного вивчення.
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Kovalenko O. M.
HISTORIOGRAPHICAL SOURCES OF FUTURE RAILWAY WORKERS’ TRAINING
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SOUTHERN UKRAINE IN THE SECOND HALF
OF THE XX – BEGINNING OF THE XXI CENTURY

The article deals with the historiographical sources of future railway workers’ training in the
educational institutions of Southern Ukraine in the second half of the XX – beginning of the
XXI century. The author analyses the historiography of the Soviet period and the period
of independence of Ukraine. There are two groups among the historiographical sources of future railway
workers’ training: 1) the works that were published in 1950–1990, that is the Soviet period of the
historiography; 2) the works of the period of independence of Ukraine (1991–2019).
The first group is divided into two parts: 1) the 50s-70s of XX century; 2) the end of the 70s –
90s of the twentieth century. Each group is characterized and it is proved that works of the first group
related to vocational-technical and secondary special education were mostly published
by representatives of pedagogical sciences. Furthermore, authors started to use archival materials that
caused the creation of the first generalizing works on the history of vocational education. The second
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part is characterized by the reinterpretation of the ways for the development of vocational, technical and
secondary special education, which is caused by a number of legislative acts and regulations in this
field. The works of that period paid attention to the content of training and improvement of professional
training. There were works on the development of a network of educational institutions and the
intensification of the educational process.
The second group is also divided into two groups: 1) 90s-2000s; 2) early 2000s - to the present.
The author has revealed some features of the works of the first part in the second group mentioning
a decrease in research interest in educational issues. But at the same time there were works researching
the vocational education system not only at the state level but investigating regional peculiarities. The
second part of works in this group is highly productive in issues related to the improvement
of vocational education. There is considerable interest in the industry-specific vocational education.
The author makes a conclusion that the issue of future railway workers’ training in educational
institutions of Southern Ukraine in the Soviet period and the period of independence of Ukraine has not
been studied as a problem of independent study, it needs a comprehensive investigation.
Key words: historiography of research, training of future specialists, South of Ukraine,
educational institutions.
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УДК 37.035.6(477) «1950/…»
Кульчицький В. Й.*
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В ШКОЛАХ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
У науковій статті розкриваються основні етапи становлення патріотичного виховання
в школах України другої половини ХХ століття, а саме: перший (поч. 50-х років ХХ ст.);
другий (1956-1964 рр.); третій (сер. 1960-х – поч. 1980-х рр.); четвертий (кін. 1980-х –
1991 рр.); п’ятий (90-ті рр. ХХ ст.). Розглянуті особливості та обґрунтовано взаємозв’язок
кожного з виділених етапів становлення патріотичного виховання в зазначений історичний
період. Визначаються структура і порядок організації патріотичного виховання в радянський
період другої половини XX століття та в 90-ті роки минулого століття. Наголошується
на тому, що у визначених перших трьох періодах, а також частково і в четвертому
патріотичне виховання було складовою комуністичного виховання. Проаналізовано
нормативно-правове забезпечення патріотичного виховання учнівської молоді в досліджуваний
період. Зосереджено увагу на тому, що зі зміною життя в державі наприкінці ХХ століття
відбувся процес переорієнтації патріотизму (з комуністичного на гуманістичний).
Узагальнено те, що в радянські часи патріотичне виховання школярів здійснювалося
систематично й постійно. Із проголошенням незалежності освіта в Україні почала
ґрунтуватися на засадах гуманізму, національного патріотизму та національної
самосвідомості. Установлено, що заслуговують на відновлення, збереження та подальше
використання в сучасних умовах розвитку української держави такі напрями роботи: надання
учнівській молоді реальної можливості створювати свої об’єднання (клуби, товариства,
гуртки); налагодження співпраці школи із сім’єю в реалізації питань патріотичного виховання
особистості школяра; координація вільного часу учнівської молоді; організація педагогічно
доцільної пошукової та краєзнавчої діяльності, а також суспільно-корисної праці школярів.
Ключові слова: патріотичне виховання, учнівська молодь, школа, етап, навчальновиховний процес, постанови, ідеологія, національний патріотизм.
Умови життя в Україні висувають перед освітою якісно нові завдання у сфері
виховання дітей, розв’язання яких допоможе подолати існуючий формалізм у змісті
*
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роботи загальноосвітнього навчального закладу. Стан розвитку українського суспільства,
глобальні світові процеси інтеграції та інформатизації, потреби окремої людини
вимагають особливої уваги до питань освіти та виховання. Сучасна модель виховання
враховує особливості сьогодення, оскільки цього вимагають соціально-економічне
становище країни, морально-патріотичний та духовний стан українського народу,
подальший розвиток культури, науки.
Ідея патріотичного виховання з давніх часів і до сьогодення зберегла свою
актуальність. Відродження патріотизму – нагальна проблема сучасного українського
суспільства. За сучасних умов існування держави формування патріотизму є одним
з найважливіших чинників розвитку демократичного суспільства. Утвердження
в свідомості громадян України, насамперед, молодого покоління, ідей патріотизму,
гордості за свою суверенну державу, готовності стати на захист інтересів свого народу –
одне з найважливіших завдань нової системи патріотичного виховання.
Патріотичне виховання минулого століття має багато вагомих здобутків, які
потребують вивчення та аналізу задля використання в сучасній школі, тому уважаємо
потрібним звернутися до дослідження досягнень проблеми патріотичного виховання
в історичному аспекті.
Аналіз літературних, у тому числі наукових, джерел дає можливість констатувати
значну увагу науковців до проблеми патріотичного виховання. Важливими для нашого
дослідження є праці таких вітчизняних педагогів: І. Беха, М. Євтуха, І. Зязюна,
М. Сметанського, О. Сухомлинської, М. Фіцули, Г. Шевченко, К. Чорної та інших.
Проблему формування в учнів патріотичних почуттів, національної самосвідомості
крізь призму загального процесу виховання молодого покоління розглядають
С. Долецька, І. Карпова, О. Квас, О. Коркішко, Н. Миропольська, М. Роганова, Я. Яців
та інші.
Особливо цінними є сучасні наукові розробки: концепція українського виховання
О. Вишневського; наукові праці, присвячені засобам патріотичного виховання молоді:
Т. Анікіної (художнього краєзнавства), О. Гевко (декоративно-ужиткового мистецтва),
Ю. Красильника (української етнопедагогіки), Ю. Каюкової (героїчних традицій
українського козацтва), Ю. Руденка (національно-патріотичних ідеалів юних козаків),
С. Франківа (туристично-краєзнавчої діяльності).
Мета статті полягає в тому, щоб обґрунтувати етапи становлення патріотичного
виховання в школах України другої половини ХХ століття.
Системний аналіз психолого-педагогічної, філософської літератури доводить,
що в другій половині ХХ століття активно вирішувалася проблема патріотичного
виховання учнівської молоді, основою якого була відповідна тому часу ідеологія.
На основі аналізу матеріалів вітчизняних науковців і врахування критеріїв (суспільнополітичні, соціально-економічні, культурний розвиток країни, рівень розвитку
педагогічної науки) було визначено й науково обґрунтовано поетапний розвиток
вирішення проблеми патріотичного виховання молоді в досліджуваний період, а саме:
перший (поч. 50-х років ХХ ст.) – відновлення зруйнованих під час війни шкіл,
переважно зусиллями самого населення (на 1950-й рік довоєнна мережа шкіл була
фактично відновлена); запровадження мережі вечірніх та професійних заочних шкіл,
навчальних курсів для дорослих; перехід до обов’язкової семирічної освіти (1953 р.);
заідеологізованість освіти [4];
другий (1956-1964 рр.) – шкільна реформа 1959 р. (упровадження обов’язкової
восьмирічної освіти, перетворення 10-річних шкіл на 11-річні, створення матеріальної
бази для того, щоб учні могли освоїти робітничі професії) [3];
третій (сер. 1960-х – поч. 1980-х рр.) – перехід до навчання за новими навчальними
програмами в 1966-1967 рр. (запровадження нових дисциплін: кібернетики, генетики,
суспільствознавства тощо); завершення переходу до обов’язкової загальної середньої
освіти (1976 р.); ухвалення Верховною Радою «Основних напрямів реформ
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загальноосвітньої та професійної школи» (запровадження навчання дітей із 6 років,
реорганізація 8-річних шкіл у 9-річні, а середніх – у 11-річні. Згідно з цим документом
важливе місце відводилося патріотично-трудовому вихованню, була зафіксована
помітна ідеологізація шкільного навчання) [6];
четвертий (кін. 1980-х – 1991 рр.) – протест української інтелігенції проти
русифікації (IХ з’їзд письменників України у червні 1986 р.); створення в 1989 р.
З ініціативи Спілки письменників України та Інституту мовознавства АН УРСР
Товариства шанувальників української мови, яке у 1991 р. перейменовано
у Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Т. Шевченка; прийняття восени 1989 р.
Верховною Радою УРСР Закону «Про мову», згідно з яким українська мова була
оголошена державною, як наслідок – збільшення кількості шкіл з українською мовою
викладання; повернення історичної пам’яті (видання раніше заборонених творів
українських письменників; видання історичних праць; популяризація творів,
що відображали реалії навколишнього життя та історичне минуле українського народу;
відкриття широкому загалу правди про національно-визвольну боротьбу українського
народу, голодомору 1932–1933 рр., примусову колективізацію, масові репресії тощо) [4];
п’ятий (90-ті рр. ХХ ст.) – демократизація освіти та виховання; індивідуалізація
навчально-виховного процесу.
Аналізуючи етапи становлення патріотичного виховання, які припадають
на існування радянської влади в Україні, ми погоджуємося з думкою науковця
Я. Грицака, який стверджує, що «кожен раз, коли центр почував себе сильним, він
обмежував національні права народів на периферії, аж до масових репресій. І навпаки,
коли центр був слабким – як-от у роки Другої світової війни, відлиги чи перебудови – він
апелював до патріотизму цих народів» [1, с. 233].
Необхідно також відзначити, що у визначених нами перших трьох етапах, а також
частково і в четвертому, патріотичне виховання було складовою комуністичного
виховання.
Перший етап починається із переходу в 1949 році до загальної обов’язкової
семирічної освіти. У червні 1950 року відбувся Пленум ЦК КП(б)У, який заслухав
доповідь «Про стан і заходи поліпшення політичної і виховної роботи комсомольських
організацій серед міської і сільської молоді УРСР» та поставив перед комсомольськими
організаціями шкіл завдання в справі дальшого поліпшення політичної і виховної
роботи серед молоді. Особливістю виховання цього періоду було масове проведення
ленінських днів, бесід патріотичного спрямування [5, с. 199–204].
У середині 50-х років ХХ століття було відмінено роздільне навчання хлопчиків
і дівчаток, почалася організація груп з продовженим днем, відмінено плату за навчання
в старших класах.
Початком другого етапу стало те, що в 1956 році був створений новий тип школи –
школа-інтернат, куди приймались діти одиноких матерів, інвалідів, сироти.
Це нововведення дало змогу цілеспрямовано насаджувати комуністичну ідеологію
із патріотичним забарвленням, на уроках та в позаурочній діяльності.
Реформування суспільства, що відбулося після XX з’їзду КПРС, позначилося
й на стані освіти. Насамперед, зазначимо, що в 1958 р. на виконання рішень
позачергового ХХІ з’їзду КПРС було прийнято Закон «Про зміцнення зв’язку школи
з життям і подальший розвиток системи народної освіти СРСР», який був
продубльований Верховною Радою України у квітні 1959 р.; за цим законом було
уведено в країні загальну обов’язкову восьмирічну освіту. Згідно з законом встановлено
нову систему шкільної освіти: загальна обов’язкова восьмирічна школа для дітей віком
від 7 до 15–16 років; повна середня для підлітків і молоді 15–18-річного віку (денні
середні школи, вечірні (змінні) й заочні середні школи працюючої молоді); школиінтернати, спеціальні школи-інтернати для дітей з вадами фізичного і розумового
розвитку; технікуми та інші середні і вищі навчальні заклади. Головним в перебудові
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системи народної освіти було поєднання навчання з продуктивною працею.
З 15–16 років вся молодь повинна була включатися в посильну суспільно-корисну
працю. Випускники середніх шкіл, за винятком 20 % кращих учнів, зобов’язані були
попрацювати принаймні два роки перед вступом до вишу.
У зв’язку з цим увага приділялась розширенню середньої освіти, будівництву
нових шкіл, зміцненню матеріально-технічної бази. Новий етап у визначенні змісту
освіти, як зазначає академік АПН України О. Савченко, розпочався із середини 50-х рр.
ХХ століття, коли в основу шкільної справи було покладено ідею підготовки всебічно
розвинених будівників соціалізму. Відтак трудову підготовку розглядали, як одну
із надзвичайно важливих складових формування всебічно, гармонійно розвиненого
громадянина-патріота [9, с. 301].
Таким чином, важливим завданням у галузі народної освіти в 60-ті роки ХХ ст.
було здійснення в країні загальної обов’язкової середньої освіти, перехід школи
на новий зміст освіти, удосконалення навчального процесу і виховання учнів. У період
з 1956–1964 рр. у змісті шкільної освіти відбулися значні зміни: посилено увагу
до трудового і політехнічного навчання, рівномірно розподілено час між гуманітарними
і природничо-математичними дисциплінами, підвищилася роль патріотичного
та естетичного циклу, уведено інтегровані предмети.
Третій визначений нами етап розпочався з того, що в 1966 р. в «Закон про школу»
було внесено часткові зміни, у відповідності з якими скасовано обов’язкову професійну
підготовку в загальноосвітніх школах. 10 листопада 1966 року ЦК КПРС і Рада Міністрів
СРСР прийняли постанову «Про заходи подальшого вдосконалення роботи середньої
загальноосвітньої школи». Найважливішим завданням у галузі народної освіти
постанова уважала здійснення, в основному до 1970 р., у країні загальної обов’язкової
середньої освіти для молодого покоління [3].
У 1970 році був прийнятий новий Статут середньої загальноосвітньої школи.
На основі цього державного документу випускники восьмирічних шкіл могли
продовжити освіту в загальноосвітніх повних середніх (десятирічних) школах
(9–10 класи), середніх спеціальних навчальних закладах – технікумах (3–4 роки
навчання), а також у школах робітничої і селянської молоді (9–11 класи). Усі ці навчальні
заклади давали повну середню освіту й атестат. Уважалось, що таким чином буде
вирішена проблема здобуття повної середньої освіти в поєднанні з професійною
підготовкою молоді до праці [6].
Разом з тим необхідно відзначити, що ідеологічно-патріотичне виховання
в радянській Україні йшло безперервно, починаючи з першого класу. Науковець
К. Назаренко стверджувала, що радянська педагогіка розглядає патріотичне виховання,
як активний, цілеспрямований процес: «Радянські діти близькі до сучасного життя,
і їх треба наближати в міру вікових можливостей до ідеалів комуністичного суспільства,
формуючи в них початки почуттів гуманізму, колективізму, радянського патріотизму
і соціалістичного інтернаціоналізму» [7, c. 8].
Необхідно відзначити, що до 1976 р. в Україні було здійснено перехід
до загальнообов’язкової
середньої
освіти.
Розширювалась
мережа
дитячих
позашкільних закладів: створювались нові палаци і будинки піонерів та школярів,
станції і клуби юних техніків та юних натуралістів, дитячі залізниці, флотилії, музичні
школи, екскурсійно-туристські станції тощо. Багато уваги приділялось також різним
формам відпочинку та оздоровленню дітей і підлітків – у позаміських, міських,
шкільних і колгоспних піонерських таборах. У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів
«Про дальше покращення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки
їх до праці» від 22 грудня 1977 року вказувалося, що школа зобов’язана допомогти
учням оволодіти глибокими знаннями основ наук і трудовими навичками [6]. Постанова
підкреслювала важливість єдності навчання і виховання, тісного взаємозв’язку
розумового, трудового, патріотичного і морального виховання, а також поєднання
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навчання з участю у виробничій праці. Особлива увага приділялась питанням змісту
і методам навчання, удосконаленню навчально-виховного процесу, позакласної
і позашкільної роботи, яка повинна враховувати інтереси і бажання школярів.
Одночасно з цією постановою була прийнята постанова про безплатне користування
підручниками і про створення шкільних бібліотечних фондів підручників, більшість
яких носила патріотичний характер.
Однак вищезгадані постанови не працювали, і радянська влада поступово входила
в кризовий період, піддавалась «застійним» впливам, характерним для всього
суспільства. Низка централізованих постанов вочевидь не змогла вирішити нагальні
проблеми освіти.
Початок 80-х рр. ХХ ст. знаменувався реформуванням усієї системи освіти.
Сутність реформи було відображено в «Основних напрямах реформи загальноосвітньої
і професійної школи» (квітень 1984 р.). У них визначався комплекс завдань для
підвищення якості освіти і виховання, зростання престижу професії вчителя,
удосконалення структури управління освітою, зміцнення матеріальної бази. Наголос
робився на трудовому навчанні та патріотичному вихованні учнів, оволодінні ними
конкретними знаннями з природничо-технічних, економічних та суспільних наук тощо.
В означеному документі зверталась особлива увага на ідейно-політичне та патріотичне
виховання дітей і учнів [4].
Особливістю четвертого етапу є те, що під впливом поступового переосмислення
шляхів розвитку освіти в авторитарній державі зароджується незвичний для
радянського суспільства напрям – педагогіка співробітництва. Її основна ідея – зробити
дитину соратником, однодумцем учителів, вихователів, батьків у своєму вихованні,
освіті, зробити її рівноправним учасником педагогічного процесу, відповідальним
за його результати. Особистість, дитина стає центром навчально-виховного процесу.
Учитель, вихователь переходить від педагогічних вимог до педагогіки відношень,
дотримуючись гуманно-особистісного підходу до дитини, забезпечує єдність навчання
і виховання.
Педагогіка співробітництва зацікавлювала учнів навчальною діяльністю, а не лише
її результатами, підвищувала інтерес до знань, привчала до власного вибору, тобто
виховувала новий тип людей, здатних до самостійного мислення, до ухвалення власних
рішень. У цьому її не лише навчальне і виховне, а й соціально-патріотичне значення.
Питання про хід перебудови середньої і вищої школи на нових засадах
обговорювалися на засіданні колегії Міністерства освіти УРСР (10 березня 1988 р.)
У схваленій відповідній постанові в контексті певних досягнень (зміцнення матеріальної
бази, зростання будівництва шкіл тощо) акцентувалася увага на недоліках реформ:
«глибина і темпи реформ не відповідають потребам суспільства на новому етапі
перебудови»; «значна частина керівників і вчителів, педагогічних колективів ще не
повністю усвідомили необхідність перебудови навчально-виховного процесу»;
недостатньо поширюється передовий педагогічний досвід, перевантажені навчальні
плани і програми. Основною причиною цих недоліків називалося «прагнення відділів
освіти, керівників установ і закладів освіти реалізувати ідеї реформи старими методами.
Повільно відбувається процес демократизації» [8, арк. 5–11].
П’ятий етап розпочався із проголошенням незалежності України. Курс
на демократизацію стає визначальним для організації освіти й виховання. Принципові
зміни в освітянську справу України цих років внесли закони про освіту, про мову,
концепції дошкільного виховання, загальноосвітньої та вищої школи, оригінальні
навчальні програми, підручники, посібники.
Найважливішим освітянським документом стає Закон України «Про освіту»,
прийнятий у 1991 р., зі змінами та доповненнями, внесеними в 1994 і 1996 роках.
У цьому законі освіту проголошено пріоритетною сферою соціально-економічного,
духовного й культурного розвитку суспільства. Визначено мету, завдання, принципи
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освіти. Освіта передбачає всебічний розвиток особистості, яка уважається найвищою
цінністю суспільства. У час демократичних змін постає завдання виховувати громадянпатріотів, здатних до свідомого суспільного вибору, розвинених інтелектуально,
культурно, висококваліфікованих [2].
Зі зміною життя в державі наприкінці ХХ століття відбувся процес переорієнтації
патріотизму (з комуністичного на гуманістичний).
Отже, у процесі вивчення досвіду розвитку патріотичного виховання учнівської
молоді в радянські часи з’ясовано, що в цей час патріотичне виховання школярів
здійснювалося систематично й постійно.
Навчально-виховна робота щодо формування патріотичних якостей учнівської
молоді починалася на уроках, продовжувалася в позакласній і позанавчальній
діяльності. Вплив на становлення особистості здійснювався завдяки прикладам учителів,
батьків, старших учнів через колективну працю, відвідування виробництв та участь
у спільних масових заходах, де нагороджувалися кращі працівники.
У 90-ті роки ХХ ст. демократизація суспільного життя в Україні надала поштовх
розвитку інноваційної наукової думки. Освіта в Україні почала ґрунтуватися на засадах
гуманізму, національного патріотизму та національної самосвідомості.
Перспективним для подальшого наукового пошуку є дослідження системи
патріотичного виховання в позашкільній навчальній діяльності, порівняльний аналіз
досвіду інших країн у цій галузі.
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Kulchytskyj V. J.
STAGES OF PATRIOTIC EDUCATION IN SCHOOLS OF UKRAINE
OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

The basic stages of formation of patriotic education in the schools of Ukraine of the second half
of the twentieth century are revealed in the scientific article, namely: the first (the beginning
of the 1950’s); the second (1956-1964); the third (mid 1960’s - early 1980’s); the fourth (late 1980’s 1991); the fifth (the 90’s of the XX century).
The peculiarities are considered and the interrelation of each of the selected stages of formation
of patriotic education in the specified historical period is substantiated. The structure and the order
of organization of patriotic education in the Soviet period of the second half of XX century and 90th of
the last century are determined. It is also emphasized that patriotic education was a part of communist
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education in the first three periods, as well as in the fourth period.
The normative legal support of patriotic upbringing of students in the studied period is analyzed.
Attention is drawn to the fact that with the change of life in the country at the end of the twentieth
century, there was a process of reorientation of patriotism (from communist to humanistic). Generally,
in Soviet times patriotic upbringing of students was carried out systematically and constantly. With
the declaration of independence, education in Ukraine began to be based on the principles of humanism,
national patriotism and national consciousness. It is established that such areas of work as giving
students a real opportunity to create their own associations (clubs, societies, circles); establishing
cooperation between the school and the family in the issues of patriotic education of the student’s
personality; coordination of students’ leisure time; organization of pedagogically appropriate search and
local history activities, as well as socially useful work of students deserve to be restored, preserved and
further used in the current conditions of development of the Ukrainian state.
Key words: patriotic education, students, school, stage, educational process, regulations,
ideology, national patriotism.
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Марецька Л. П., Галицька Н. Є.*
ДОСЛІДНИЦТВО ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
(КІНЕЦЬ 50-Х – ПОЧАТОК 70-Х РР. ХХ СТ.)

УДК 37.032

У статті висвітлено дослідництво як один із засобів розвитку дослідницьких умінь
учнів. Підкреслено важливу роль дослідницької роботи, яка виступала важливою ланкою
політехнічної освіти кінця 50-х до початку 70-х років ХХ століття. Дослідницька робота
сприяла розв’язанню на більш високому рівні проблеми поєднання навчання з виробничою
працею. Охарактеризовано особливості розвитку дослідницьких умінь під час самостійного
проведення дослідів у процесі дослідно-практичної роботи. Дослідно-практичні роботи більш
зосереджені на сільському господарстві: проведення дослідів у куточку живої природи,
у теплиці, на навчально-дослідній ділянці та полях учнівських виробничих бригад. Активізація
пізнавальної діяльності в процесі дослідно-практичної роботи сприяла самостійному
плануванню майбутньої роботи. Основними шляхами для активізації пізнавальної
діяльності, були практичні самостійні роботи, але під керівництвом учителя. Зазначено,
що в цей період мало приділено уваги творчої самостійності. Виявлено, що застосування
дослідницького методу на уроках природничих дисциплін у цей період набувало більш широкого
значення: досліди сприяли розвитку декількох понять; обрані об’єкти не вимагали занадто
значного догляду. Зроблено висновок, що дослідницькі вміння як такі не були виокремлені
і представляли збірну структуру: політехнічні вміння та вміння застосовувати знання
на практиці. Початок 60-х років характеризується тим, що дослідницька робота була
представлена поєднанням навчання та виробничої праці. У середині 60-х років відбувся
подальший розвиток виробничої сільськогосподарської праці як засобу активізації пізнавальної
діяльності, який не завжди використовував інтелектуальні форми. Наприкінці 60-х років –
на початку 70-х років починає частіше застосовуватися поняття розвитку умінь
експериментувати, вести спостереження, узагальнювати.
Ключові слова: дослідництво, політехнічна освіта, дослідницька робота, досліднопрактична робота, дослідницькі вміння, навчально-дослідна ділянка, пізнавальна діяльність,
урок.
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Процеси модернізації середньої освіти вимагають на сьогодні не лише визначення
чітких векторів реалізації освітньої реформи, але й звернення до історичних періодів
упровадження шкільних реформ. Серед десяти ключових компетентностей, які
визначені в концепції запровадження «Нової української школи» в розділі «Природничі
науки і технології» наголошено на здатності застосовувати наукове розуміння природи
в практичній діяльності, на вмінні застосовувати науковий метод, спостерігати,
аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти,
аналізувати результати [7, с. 11].
Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури свідчить про те, що
окремі аспекти проблеми дослідництва учнів у процесі навчання висвітлено в працях
учених Є. П. Гусарова, О. М. Кудрявцевої, І. І. Мазепи, І. Я. Лернера, Н. О. Менчинської,
А. А. Піонтковського, Г. Й. Чудовської. У методичних роботах М. М. Бєляєва,
М. І. Мельникова, О. О. Шибанова велика увага приділялася методиці проведення
дослідів, використання результатів у навчальній діяльності – у М. М. Скаткіна та ін.
Для повноцінного вивчення стану формування вміння в площині природничих
дисциплін доречно звернутися до ретроспективного аналізу, узявши до уваги, що,
починаючи з 20-х років минулого століття, у працях з методики біології приділялася
належна увага дослідницькій роботі. Зміст змінювався залежно від відповідного
розвитку біологічної науки. Це визначало й тематику дослідних робіт учнів середньої
школи. У цей період широко застосовувався «дослідницький метод» навчання. Однак
для його реалізації школа не мала необхідних умов. Постанова ЦК ВКП(б) 1931–1932 рр.
містила конкретні рекомендації щодо покращення навчання. Зміна змісту біологічної
освіти після серпневої сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна
(ВАСГНІЛ) з 31.07 по 07.08.1948 р. сприяла перегляду змісту дослідів. Закон «Про
зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти
в країні» (1959 р.) передбачав перебудову методів навчання та виховання з акцентом
на зв’язку основ наук з життям, активізацію самостійної пізнавальної діяльності учнів,
передусім, це стосувалося предметів природничого циклу.
Мета статті полягає в проведенні аналізу впровадження дослідництва
на пришкільній навчально-дослідній ділянці як одного із засобів розвитку
дослідницьких умінь учнів на уроках природничих дисциплін загальноосвітніх
навчальних закладів кінця 50-х – початку 70-х рр. ХХ ст.
Досягнення та перспективи розвитку науки про живу природу окресленого
періоду обумовили зростання ролі біологічної освіти в середній школі. Указівки
ХХ з’їзду КПРС про здійснення політехнізації загальноосвітньої школи ґрунтувалися
на завданнях комуністичного будівництва в СРСР. Поєднання дослідницької роботи
з викладанням біології в школі відповідало вимогам, які були висунуто в рішеннях
ХХІІ з’їзду КПРС і в Законі «Про зміцнення зв’язку школи з життям». Особливо велике
значення в політехнічному навчанні було відведено організації та проведенню
практичних
робіт
на
шкільній
навчально-дослідній
ділянці.
І. І. Мазепа,
А. А. Піонтковський (1958 р.) вказували на прищеплення вмінь і навичок під час
самостійного проведення дослідів і спостережень над рослинами і тваринами, уміння
і навичок праці в сільському господарстві через організацію і проведення практичних
робіт у шкільному біологічному кабінеті, на шкільній навчально-дослідній
ділянці [5, с. 4]. Дослідницька робота в сільській школі була важливою ланкою
політехнічної освіти, яка мала на меті поєднання навчання з виробничою працею.
Педагогічна цінність дослідництва ґрунтувалася, насамперед, на базі знань, а тому,
виконуючи досліди, учні повинні були вдосконалювати технологію чи техніку
конкретної ланки сільського господарства. С. В. Щукін наголошував, що потрібна
не лише праця, а вміння працювати, а тому особливого значення набувала дослідницька
робота [12, с. 32].
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Матеріали березневого Пленуму ЦК КПРС 1962 року внесли новий живий
струмінь, що пов’язав викладання предметів біологічного та сільськогосподарського
циклів із завданнями комуністичного будівництва. Планування робіт на пришкільній
дослідній ділянці стало частиною навчального процесу, а тому й засобом поглиблення
та закріплення теоретичних знань. На основі марксистсько-ленінської теорії пізнання
практичні роботи виробничого характеру в методиці викладання біології розглядалися
як обов’язковий дидактичний засіб перевірки, поглиблення, конкретизації
та розширення знань, вироблення умінь застосовувати знання на практиці.
Є. П. Гусаров (1963 р.) у своєму дисертаційному дослідженні «Дослідно-практична
робота в сільському господарстві як дидактичний засіб активізації пізнавальної
діяльності учнів восьмирічної школи» відзначав, що важливим дидактичним засобом
є дослідно-практичні роботи в сільському господарстві [2, с. 3]. Дослідно-практичні
роботи із сільського господарства мали на меті активізувати пізнавальну діяльність;
створити чутливо-практичну базу теоретичних основ біології та початку агрономії;
стати джерелом нових знань; пробуджувати інтерес до знань; закріплювати,
конкретизувати
та
розширювати
знання;
набувати
уміння
застосовувати
їх на практиці [2, с. 4]. Дослідно-практичні роботи мають зв’язок, на думку вченого,
з практично-дослідницьким методом [2, с. 6]. Л. О. Токар наголошує, що, організовуючи
дослідницьку роботу учнів, учитель-біолог повинен був керуватися прийнятою в січні
1963 року постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи у справі
подальшого розвитку біологічної науки та зміцнення її зв’язку з практикою» [10, с. 5].
Реформа біологічної освіти (1964 р.) внесла зміни. Зазвичай дослідницькі роботи
проводилися на позашкільних заняттях. Але поступово вони починають включатися
в навчальний процес. Зокрема, І. Я. Лернер, М. М. Скаткін (1965 р.) зазначали,
що сільськогосподарське дослідництво стає обов’язковою складовою частиною шкільної
програми трудового навчання. У яких би організаційних формах не виконувалися
подібні творчі роботи, зрозуміло одне: учитель має прагнути опрацювати хоча
б декілька питань дослідницького методу, щоб школярі практично ознайомилися
з методами науки, з основами наукового пізнання. При цьому учням не повідомляються
готові знання, не пропонуються готові розв’язки, а пропонується проблема, пізнавальне
завдання, а потім організовується самостійна пошукова діяльність, що включає вивчення
фактів, формулювання причин, перевірку припущення, висновків, застосування
в подальшій практиці. Педагогічна цінність цього методу полягає в тому, що не тільки
дає можливість учням дати визначену суму знань, але й одночасно знайомить
з методами науки, етапами пізнання, розвиває самостійне творче мислення.
Дослідницький метод може виявлятися у формі різноманітних видів діяльності:
спостереженні, експерименті, роботою з книгою тощо. Незважаючи на різноманітність
форми, сутність дослідницького методу одна й та ж: самостійна пошукова діяльність
учнів спрямована на розв’язання пізнавального завдання [4, с. 121].
З метою посилення зв’язку школи з життям та залучення школярів до активної
участі в здійсненні завдань, накреслених березневим Пленумом ЦК КПРС (1965 р.), які
спрямовані на подальший розвиток сільськогосподарського виробництва, у школах
Української РСР удосконалюється суспільно корисна продуктивна праця учнів
у сільському господарстві, і, зокрема, дослідницька робота. В інформаційному листі
«Рекомендації з питань організації дослідницької роботи учнів з сільського господарства
в школах і позашкільних закладах Української РСР на 1965 рік» йдеться про позитивний
досвід щодо впровадження дослідницької роботи. Зокрема, з доповіддю про стан
дослідницької роботи учнів на пришкільних навчально-дослідних ділянках, в учнівських
виробничих бригадах, на станціях юних натуралістів та заходи щодо її поліпшення
виступила міністр освіти УРСР А. Г. Бондар, зазначивши, що кращих результатів у цій
справі досягли учні шкіл Хмельницької, Черкаської, Тернопільської, Миколаївської,
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Київської, Вінницької, Луганської, Чернігівської, Одеської та інших областей [8, с. 6].
У поліпшенні дослідницької роботи учнів V–X класів рекомендовано оволодіння
методикою проведення польових дослідів, розвивати вміння опрацьовувати схеми
дослідів, складати технологічні картки його проведення, застосовувати методику
проведення спостережень, закладання дослідів і розміщення ділянок на місцевості,
підбиття підсумків досліджень та оброблення результатів досліду, виявлення
економічної
ефективності,
упровадження
результатів
дослідження
в сільськогосподарське виробництво. У процесі вивчення предметів природничого
циклу учнів варто ознайомлювати з політехнічною та біологічною основами
вирощування рослин, з передовою технологією та технікою виробництва. Важливо, щоб
це ознайомлення носило творчий характер, сприяло практичному вивченню учнями
нового, прогресивного [8, с. 8].
Вихід у світ методичних посібників під редакцією В. М. Корсунської, публікації
результатів, виконаних А. М. Мягковою, Б. Д. Комісаровим, Л. П. Анастасовою зробили
суттєвий внесок у надання допомоги вчителям для опанування методикою викладання
курсу біології [11, с. 7]. Результати теоретичного та емпіричного досліджень дисертації
Г. Й. Чудовської «Дослідницька робота учнів як засіб підвищення ефективності навчання
основам генетики та селекції» говорять про те, що проведенню дослідів у куточку живої
природи, у теплиці, на навчально-дослідній ділянці та полях учнівських виробничих
бригад приділяється значна увага [11, с. 8].
Упровадження дослідно-практичної роботи розглядалося на основі досліджень
філософії, фізіології та психології: використання чуттєво-практичного досвіду під час
підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів. Спираючись на висновки вчення
І. П. Павлова про умовні рефлекси, чуттєво-дослідну діяльність дітей організовували так,
аби вона передувала сприйняттю нової теми на уроці. Основними помилками в знаннях
учнів з ботаніки було неправильне співвідношення в навчальному процесі
безпосереднього сприйняття («перших сигналів дійсності») та абстрактно-словесного
мислення (системи «других сигналів»). Це підтверджувалося психологічними
дослідженнями О. М. Кудрявцевої, яка вказувала на застосування таких методів
навчання ботаніки, які б забезпечували зближення з дослідно-практичними роботами.
Дослідженнями Н. О. Менчинської встановлено, що для свідомого засвоєння знань
необхідна «точка опори» з минулого досвіду дітей [2, с. 8].
Основні тематичні досліди проводилися з кукурудзою, кормовими бобами,
горохом, цукровим буряком. Результати дослідної роботи широко використовувалися
під час вивчення різних тем розділу ботаніки «Різноманітність квіткових рослин»
(6 клас). Доповіді учнів на уроках про результати своїх дослідів викликали зацікавленість
та налаштовували клас на активну роботу протягом усього уроку. Активізація
пізнавальної діяльності в процесі дослідно-практичної роботи сприяла самостійному
плануванню майбутньої роботи: 1) складання плану з проведення досліду на шкільній
ділянці в зимово-весняний період; 2) визначення видів та плану роботи з вивчення стану
посівів, ґрунту та погоди; 3) робота з картками-завданнями, що містила неповні дані.
Картка розроблялася ланковим разом з ланкою під керівництвом та з допомогою
вчителя, ґрунтуючись на теоретичних заняттях з програми дослідно-практичної
роботи [2, с. 13–14].
Л. О. Токар зазначала, що учням треба роз’яснити, що протягом дуже короткого
часу, який вони мали, важко створити оригінальний високоцінний сорт рослини. Проте
для створення такого сорту можна підготувати матеріал та набути знань, які
знадобляться для успішної роботи в майбутньому. Експерименти учнів не повинні бути
простим повторенням робіт, які виконували інші дослідники і які висвітлені
в літературі, такі досліди не викликають в учнів достатнього інтересу. Конче потрібно,
аби кожний дослід мав щось нове: напрям, нові модифікації методів та прийомів, нові
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об’єкти. За такої постановки дослідів учні відчувають, що вони є шукачами нового, що
виконана робота буде хоч і невеличким, але все-таки доповненням до науки.
Усвідомлення корисності і серйозності здійсненого завдання є необхідним
стимулятором захоплення і творчого натхнення. Учні, які залучаються до проведення
дослідів, повинні добре розуміти, що ділянка роботи кожного з них має не тільки
самостійне значення, а й підпорядкована загальному плану. Успішне завершення
кожного невеликого досліду необхідне для розв’язання завдань, що стоять перед групою
учнів, які працюють над спільною темою [10, с. 4].
Хоча Є. П. Гусаров і зазначає, що виробнича сільськогосподарська праця багатьма
вчителями не використовувалася як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів,
зв’язок теорії з практикою. У деяких випадках дослідно-практична робота об’єднувалася
в пізнавальному відношенні, її види носили випадковий характер, а інтелектуальні
форми використовувалися не завжди. В освітній площині ці види праці не мали великої
цінності. Підтвердження цьому ми знаходимо в архівних джерелах Херсонської області,
а саме в «Матеріалах районної серпневої конференції за 1968 рік», де зазначається, що
величезного значення для трудового навчання набуває праця на пришкільній ділянці.
Виховується вміння експериментувати, робити спостереження, узагальнення,
прищеплення любові до сільськогосподарської праці. Добре налагоджена робота на
пришкільній ділянці Громівської середньої школи, Метропільської, Воскресенської
восьмирічних шкіл. Але, зазначено в документі, що в більшості шкіл Новотроїцького
району цій роботі ще не надається належної уваги [6, арк. 28].
Є. П. Гусаров показав шляхи і методи підготовки до майбутньої досліднопрактичної роботи в процесі викладання ботаніки. Перспективний план з усіма
практичними роботами органічно вписався в навчально-виховний процес, допомагав
учителеві методично побудувати урок, включити, де це є необхідно, самостійні роботи
пізнавального характеру, організувати дослідно-практичну діяльність учнів з метою
забезпечення усвідомленого засвоєння навчального матеріалу на екскурсіях, у процесі
виробничої праці на шкільній ділянці, у колгоспі та в радгоспі. У результаті таке
планування дало вчителеві основні шляхи для активізації пізнавальної діяльності,
основним засобом якої є практичні самостійні роботи під керівництвом учителя. Такий
план визначав політехнічні навички в процесі вивчення біологічної науки. Зокрема,
учений охарактеризував, як саме дослідно-практична робота попередньо впливає
на пояснення матеріалу з біологічних предметів, впливає на активність мисленнєвої
діяльності та якість знань учнів [2, с. 10–11].
Г. Й. Чудовська відзначає, що зміст дослідів для учнів середньої ланки визначається
програмою, підручниками, методичними посібниками та обов’язково потребує
додаткової конкретизації. Саме тому важливо розробити систему завдань, які були б
основою для розвитку дослідницьких умінь, що є важливою умовою проведення
дослідництва. Ці завдання не були простим повторенням матеріалу на уроці, а сприяли
розширенню та поглибленню біологічних знань, умінь та навичок, необхідних для
проведення дослідів з генетики та селекції. Поступове ускладнення завдань учням
5–9 класів від ілюстративного характеру до дослідницького, зі збільшенням ступеня
самостійності та складності на прикладі дослідів з вивчення вегетативного розмноження
та закономірностей спадковості кукурудзи [11, с. 11].
Як показує вивчений досвід учителів зазначеного періоду, формуванню умінь
в учнів передують умови: 1) наближення учнів до реальності (екскурсії з елементами
праці) та виникнення труднощів в процесі праці; 2) завдання для самостійного
виконання; 3) включення засобів наочності в навчальний процес та процес праці;
4) протиставлення фактів та явищ в процесі дослідної роботи. Зокрема, у річному звіті
роботи шкіл Волинської області за 1961–1962 н.р, зазначено, що на уроках творчо
застосовують
різноманітні
методи,
які
сприяють
розвитку
самостійності
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та ініціативності учнів, широко впроваджують унаочнення, проводять демонстрації,
навчальний експеримент, спираються на життєвий досвід учня, набутий у процесі праці
на ділянках та в сільськогосподарському виробництві. Також ідеться про те, що в деяких
школах недостатньо проводиться дослідницька робота учнів в зоологічному відділі
пришкільної сільськогосподарської ділянки [9, арк. 117].
Робота з предметами, явищами та знаряддями сільськогосподарської праці, певні
труднощі, які виникають при цьому, викликають в учнів необхідність у застосуванні
певних мисленнєвих прийомів (перенесення понять, розв’язання протиріч),
установлення зв’язку між явищами в житті рослин та засобами дії на них, знаходження
елементів протиставлень на них у процесі дослідництва. Наочність впливає на
підвищення мисленнєвої активності учнів та на життєвий природний комплекс. У низці
середніх шкіл Волинської області, наприклад, Любешівської, Луцької № 3,
Рожищенської, Пнівенської в період 1961 – 1962 н.р. вчителі домоглися забезпечення
хімічних кабінетів приладами, виготовленими лише силами учнів. Під керівництвом
учителів цих шкіл школярі самостійно виготовили 50 посібників (діючих моделей,
приладів, стендів), усе це дало можливість вчасно та якісно виконати лабораторні та
практичні роботи [9, арк. 100].
Виробнича сільськогосподарська праця, яку проводять після вивчення розділів
ботаніки, є необхідною ланкою навчального процесу як критерій дійсності та дієвості
знань, як засіб закріплення, поглиблення та збагачення знань, вироблення умінь
застосовувати їх на практиці [2, с. 19].
Проведення запропонованих систем дослідів дає змогу сформулювати біологічні
закономірності, сутність яких вивчається на уроці з використанням результатів
дослідництва на різних етапах, з різною методичною метою. М. С. Воронін (1966 р.)
указує
на
загальнометодичні
вимоги
щодо
закладки
та
проведення
сільськогосподарських дослідів. Будь-який дослід, який мав проводитися в шкільних
умовах, повинен відповідати таким вимогам: науковість, доцільність; здійсненність;
достовірність [1, с. 5].
Водночас в організації дослідництва є суттєві недоліки. Теми дослідів часто
визначаються не методичними вимогами навчального процесу, а рівнем підготовки
вчителя або бажанням учнів, тому основними темами дослідів для учнів 9 класу були
вплив мінеральних добрив на врожай цукрового буряка, пшениці, кукурудзи,
сортовивчення цих культур. На думку Г. Й. Чудовської, у роботі на навчально-дослідних
ділянках та в теплицях переважає господарське спрямування, а не навчальна. Іноді
біологічні досліди підмінюються практичними заняттями із сільськогосподарської
праці, мало пов’язаними з теоретичними проблемами біології. Мало уваги
приділяється творчій самостійності учнів. Часто вони, виконуючи роботи,
не націлюються вчителем на самостійне розв’язання проблеми, тому при великих
затратах праці та часу вчителя та учня педагогічний ефект проведеної роботи
невеликий. Становище ускладнюється ще й тим, що результати проведених дослідів
використовуються на уроках дуже зрідка, у кращому випадку – для ілюстрації вивчених
теоретичних положень. Включати ті досліди, що сприяють розвиткові декількох понять;
проведення дослідних робіт повинно ґрунтуватися на дослідницькому принципі;
обирати об’єкти, що не вимагають занадто значного догляду [11, с. 9].
Згідно з архівним документом «Довідка про підсумки роботи загальноосвітніх
шкіл Української РСР за 1967/68 навчальний рік» , у якому зазначалося, що, виконуючи
рішення ХХІІІ з’їзду КПРС та ХХІІІ з’їзду КП України, постанови ЦК КПРС та Ради
Міністрів СРСР «Про заходи подальшого покращення роботи середньої
загальноосвітньої школи» педагогічні колективи республіки провели роботу
з удосконалення методів викладання основ наук, активізації навчального процесу,
вироблення навичок творчої діяльності та самостійного здобуття знань. У зв’язку з цим
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ширше, аніж раніше, практикувався проблемний виклад матеріалу, дослідницький
метод, різноманітні види самостійної роботи [3, арк. 7].
Отже, період політехнічної освіти в середній загальноосвітній школі
є перманентним. Однією з його сторін є активізація пізнавальної діяльності,
що вбачається в поєднанні дослідної роботи з викладанням біології. В означений період
добре висвітлено питання організації та проведення практичних робіт на шкільній
навчально-дослідній ділянці. Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. звернено увагу на розвиток
умінь самостійного проведення дослідів та спостережень, уміння праці в сільському
господарстві через організацію та проведення практичних робіт у шкільному
біологічному кабінеті.
Початок 60-х рр. ХХ ст. характеризується тим, що дослідницька робота поєднує
навчання та виробничу працю (С. В. Щукін). Пріоритетом виступає не сама праця,
а вміння працювати, тобто праця, яка ґрунтується на базі знань. Робота в куточку живої
природи, на шкільній навчально-дослідній ділянці носить назву «навчально-дослідна
робота» (І. І. Мазепа). Планування робіт на шкільній навчально-дослідній ділянці стає
частиною навчального процесу, це практичні роботи виробничого характеру, а тому
вектор розвитку уміння полягає в застосуванні знання на практиці. Роботи вже носять
назву «дослідно-практичні роботи» в сільському господарстві (Є. П. Гусаров), але
категорія «уміння застосовувати знання на практиці» залишається. Реформа біологічної
освіти 1964 року вносить корективи. Сільськогосподарське дослідництво є обов’язковою
складовою програми з трудового навчання. Більш ширше розкривається поняття
«дослідницький метод», що може проявлятися в спостереженні, експерименті тощо
(І. Я. Лернер, М. М. Скаткін). У середині 60-х рр. ХХ ст. відбувається подальший розвиток
сільськогосподарського виробництва. Уміння вже мають більш чіткі контури:
опрацьовувати сільськогосподарські досліди, складати технологічні картки, проводити
досліди, з’являється методика проведення спостереження, закладання дослідів,
оброблення результатів, технологія, техніка виробництва. Уже має місце і творчий
характер роботи. Активізація пізнавальної діяльності в процесі дослідницької роботи
сприяє самостійному плануванню майбутньої роботи. Дослідництво повинно носити
новизну та мати творче натхнення. Але виробнича сільськогосподарська праця як засіб
активізації пізнавальної діяльності не завжди використовує інтелектуальні форми
(Є.П. Гусаров). На уроках учителі проводять самостійні роботи пізнавального характеру,
організовуючи дослідно-практичну діяльність, а тому практичні самостійні роботи
відбуваються все-таки під керівництвом учителя. Наприкінці 60-х рр. – на початку
70-х рр. ХХ ст. на перший план частіше виходять розвиток умінь експериментувати,
вести спостереження, узагальнювати. Мало приділяється уваги творчій самостійності
учнів, оскільки результати дослідів на уроках використовують зрідка, що говорить про
недосконалий розвиток дослідницьких умінь. На початку 70-х рр. ХХ ст. учителі на
уроках більше уваги починають приділяти дослідницькому методу, проблемному
викладанню, різним видам самостійної роботи.
Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні розвитку
дослідницьких умінь на уроках природничих дисциплін у період 70-х – 80-х рр. ХХ ст.
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Maretska L. P., Halytska N. Ye.
RESEARCH AS ONE OF THE DEVELOPMENT MEASURES OF STUDENTS’ RESEARCH SKILLS
ON NATURAL SCIENCES LESSONS (LATE 50’S – EARLY 70’S XX CENTURY)

The article highlights research as one of the means of developing pupils’ research skills.
The important role of research work, which was an important section in the polytechnic education of the
late 1950’s to the early 1970’s, is emphasized. The research has contributed to solving problems
combining training with productive work at a higher level. The features of the development of research
skills during the independent conduct of experiments in the process of experimental-practical work
are characterized.
Experimental-practical work is more focused on agriculture: conducting experiments
in a «corner of wildlife», in a greenhouse, on a study site and in fields of student production teams.
Th intensification of cognitive activity in the process of experimental-practical work contributed
to the independent planning of future work. The main ways to activate cognitive activity were practical
independent work, but under the teacher’s guidance. It is noted that during this period little attention
was paid to creative independence. It is found that the application of the research method to the lessons
of the natural sciences during this period became more important: the experiments contributed
to the development of several concepts; the objects selected did not require too much care.
It is concluded that research skills as such were not isolated and represented a collective
structure: polytechnical skills and the ability to apply knowledge in practice. The beginning of the 60’s
is characterised by the fact that the research work was represented by a combination of training
and industrial work. In the mid-1960’s, there was a further development of productive agricultural
labour as a means of activating cognitive activity, which did not always use intellectual forms. In the
late 60’s and early 70’s, the concept of developing skills to experiment, to observe and to generalize
began to be applied more frequently.
Key words: research, polytechnical education, research work, experimental-practical work,
research skills, educational and research site, cognitive activity, lesson.
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УДК 37.032
Пислар А. Б.*
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
СИСТЕМИ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ (50-ТІ РР. ХХ СТ.)
У статті на основі аналізу джерельної бази схарактеризовано події, які в 50-ті роки
ХХ століття впливали на організацію виховної роботи в навчальних закладах системи
трудових резервів, зокрема ХІХ і ХХ з’їзди КПРС.
Наголошено, що в цих закладах бракувало кваліфікованих інженерно-педагогічних
працівників, що не давало змоги належним чином організувати виховний процес.
Констатовано, що центральною фігурою в організації виховання робочої зміни був
майстер виробничого навчання. Саме від його майстерності залежала успішність формування
особистості молодого фахівця. Однак більшість майстрів мали дуже низьку кваліфікацію,
що негативно відображалося на їхніх учнях і призводило до зниження рівня професійної
підготовки і вихованості.
Підкреслено роль позакласної роботи в навчальних закладах системи трудових резервів,
зокрема гурткової роботи, яка охоплювала різні напрями та надавала можливості для
здійснення індивідуального підходу до кожного учня, зближувала вихованців, допомагала
створювати учнівський колектив.
Звернуто увагу на те, що головне управління навчальних закладів системи трудових
резервів розробило заходи щодо покращення виховної роботи, які знайшли відображення
в планах усіх підрозділів вищезгаданих закладів. Представлено перелік таких заходів
на прикладі планів навчальних закладів системи трудових резервів Херсонської області
на 1957 рік.
Акцентовано, що численні недоліки в організації роботи (у тому числі виховної)
в навчальних закладах системи трудових резервів призвели до їх реорганізації в професійнотехнічні училища. Діяльність училищ базувалася на передових педагогічних ідеях того часу,
що позитивно впливало на виховання робочої зміни.
Підсумовано, що комплексний підхід до організації виховної роботи в професійнотехнічних училищах заслуговує на увагу й може стати предметом подальшого наукового
пошуку.
Ключові слова: виховання, навчальні заклади системи трудових резервів, інженернопедагогічний колектив, майстер виробничого навчання, учнівський колектив, гурткова робота,
професійно-технічні училища.
У 50-ті роки ХХ століття на теренах радянської держави відбулося кілька подій, які
вплинули на процес виховання молодого покоління, зокрема учнівської молоді. Проте
доцільність та обґрунтованість цих впливів викликають певні сумніви. Вони були
поспішними й необдуманими, що часом призводило до негативних наслідків
та ускладнювало вирішення проблеми.
Зокрема, рішення і завдання, які були визначені на ХІХ та ХХ з’їздах КПРС перед
навчальними закладами системи трудових резервів, мали неабиякий вплив
на виховання робітничої зміни та врешті призвели до прийняття в грудні 1958 року
Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи
народної освіти СРСР».
Проведений аналіз джерельної бази дозволяє стверджувати, що події, які
відбулися в 50-ті роки ХХ століття, відображенні в працях багатьох учених (Н. Глазунова,
М. Пузанов, В. Сухомлинський, Г. Терещенко та ін.).
Метою цієї статті є дослідження подій, які в 50-ті роки ХХ століття вплинули на
організацію виховної роботи в навчальних закладах системи трудових резервів.
Зокрема, у вересні 1952 року відбувся ХІХ з’їзд КПРС, під час якого ддя закладів
*
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народної освіти було висунуто нові вимоги. Їх відображено в четвертому розділі
директив про п’ятирічний план розвитку СРСР на 1951–1955 роки, де йдеться про
подальше зростання матеріального добробуту, охорони здоров’я і культурного рівня
народу.
У цьому документі акцентовано, що з метою подальшого підвищення
соціалістичного виховного значення загальноосвітньої школи і забезпечення
випускникам середніх шкіл умов для вільного вибору професії необхідно започаткувати
політехнічне навчання та провести заходи, необхідні для переходу до загальної
політехнізації закладів освіти [3, с. 281]. Крім того, треба було всіляко сприяти вченим
при розробці ними теоретичних проблем у всіх галузях знань і зміцнювати зв’язок
науки з виробництвом [там само, с. 282].
Для задоволення зростаючих потреб народного господарства в кваліфікованих
кадрах, особливо у зв’язку з подальшим упровадженням у виробництво передової
техніки, мали покращити якість підготовки молодих кваліфікованих робітників
у навчальних закладах системи трудових резервів і забезпечити діяльність курсів і шкіл,
які діяли безпосередньо на підприємствах [там само]. Тобто ХІХ з’їзд КПРС по суті став
відправною точкою щодо реформування народної освіти.
Це призвело до того, що з кожним роком рівень освіченості учнів навчальних
закладів системи трудових резервів зростав. Якщо в 1949 році серед зарахованої
в ремісничі училища молоді семирічну освіту мали 20,1 %, то в 1953 – 75,7 %.
А в 1955 році – 92% учнів навчальних закладів системи трудових резервів мали освіту
7–10 класів [6, с. 108].
Зростання рівня освіченості учнів навчальних закладів системи трудових резервів
потребувало підвищення рівня ідейного виховання і культурно-масової роботи [там
само].
Значну допомогу надавало звернення до спадщини А. Макаренка, оскільки він
у навчальних закладах, які свого часу очолював, досить вдало вирішував проблеми
зв’язку навчання і виховання з виробництвом, формування особистості молодого
робітника. Однак ще тоді (в епоху індустріалізації країни, що носила яскраво
виражений форсований характер) склалася адміністративно-командна система
управління виробництвом і всім суспільством. Усе це зумовило орієнтацію радянської
системи виховання на формування особистості, здатної лише до засвоєння основ
професійної культури, готової в разі потреби до самопожертви, слухняновиконавської [5, с. 7].
Проте в навчальних закладах системи трудових резервів бракувало кваліфікованих
інженерно-педагогічних працівників, що не давало змоги покращувати виховний
процес, виконувати плани і завдання ідейно-політичного виховання, визначені урядом
країни.
Особливо низький рівень кваліфікації мали майстри виробничого навчання, які
безпосередньо займалися професійною підготовкою та вихованням майбутніх
робітників. Водночас від їхньої майстерності, досвіду, уміння керувати учнівським
колективом залежало те, наскільки ефективно було організовано процес виховання
учнівської молоді.
Майстер протягом усього періоду навчання знаходився поруч з учнями і,
як правило, користувався серед них неабияким авторитетом.
В обов’язки майстра виробничого навчання входило виробниче навчання, гурткова
робота, робота з активом групи, організація заходів з ідейно-політичного виховання
учнів тощо.
У ті часи для успішного виконання п’ятирічного плану в державі потрібно було
підняти масовий рух винахідників і новаторів [3, с. 283]. У навчальних закладах системи
трудових резервів це завдання покладалося на майстра виробничого навчання, який
виховував в учнів любов до винахідництва і новаторства, зокрема на заняттях гуртка
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технічної творчості.
У цих закладах розуміли всю актуальність, серйозність і відповідальність виховання
в учнів здатності забезпечити в майбутньому високу продуктивність праці, відмінну
якість продукції, раціоналізацію технологічних процесів і обладнання. А технічна
творчість розглядалася, насамперед, як елемент виховного процесу, оскільки існує
пряма залежність між рівнем свідомості робітника, його майстерністю і результатами
його праці [8, с. 22].
Прищеплення якостей робітника-новатора – складний психофізичний процес,
а тому майстер виробничого навчання мав бути одночасно проникливим психологом
і вдумливим педагогом [там само]. Але, як уже зазначалося, більшість майстрів
виробничого навчання мали дуже низьку кваліфікацію, що негативно відображалося
на їхніх учнях і призводило до зниження рівня професійної підготовки і вихованості.
Звісно, це викликало незадоволення в керівництва державою.
Вищезгадані проблеми було винесено на порядок денний ХХ з’їзду КПРС, який
відбувся в грудні 1956 року. Вирішено підвищити вимоги до працівників навчальних
закладів системи трудових резервів щодо покращення якості підготовки молодих
кваліфікованих робітників для виробничої сфери, будівництва і сільського господарства,
а також рівень їхнього ідейно-політичного виховання [7, арк. 24].
На ХХ з’їзді КПРС із промовою виступив перший секретар ЦК КПРС М. Хрущов,
який висловив незадоволення результатами виховання молоді в усіх закладах народної
освіти. Він наголосив на необхідності реформування системи народної освіти, яка,
на його думку, не змогла забезпечити належну підготовку робочої зміни, і представив
проєкт нового типу навчального закладу – школи-інтернату, де мала виховуватися нова
еліта нашої держави. У подальші роки цей проєкт було реалізовано.
Однак у радянському суспільстві не всі освітні діячі підтримували рішення, які
були прийняті ХХ з’їздом КПРС стосовно реформи освіти. Поміж противників був
і В. Сухомлинський.
В. Сухомлинський убачав у пропозиціях М. Хрущова недооцінку гуманітарної
складової загальної освіти. З цього приводу він писав у листі, що в поняття абстрактні
знання включається все те, що не пов’язане з трудовою діяльністю учнів після закінчення
школи. Такий підхід є неправильним, дуже поспішним. Позитивна частина листа
В. Сухомлинського була оригінальним самостійним проєктом перебудови народної
освіти в цілому, але особливо – змісту навчально-виховної роботи [1, с. 321].
Свої погляди В. Сухомлинський активно відстоював у 1957році в Академії
педагогічних наук, а також на нарадах працівників народної освіти, на шпальтах
періодичної преси. Їх розділяли багато вчителів, батьків і учнів. Ідеї, погляди,
що виражалися В. Сухомлинським, мали більш сильний, ніж прийнято уважати, вплив
на деякі положення тез ЦК КПРС і в кінцевому підсумку на прийнятий в грудні
1958 року Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток
системи народної освіти СРСР» [1, с. 322].
На ХХ з’їзді КПРС перед колективами навчальних закладів системи трудових
резервів були визначені завдання щодо виховання та якісної підготовки молодих
кваліфікованих робітників. Це стосувалося й позакласної роботи, яка є невід’ємною
частиною навчально-виховного процесу і повинна бути спрямована на підвищення
рівня знань учнів, зміцнення в них трудової дисципліни організацію культурного
дозвілля [7, арк. 24].
Вагоме місце в позакласній роботі в навчальних закладах системи трудових
резервів посідала гурткова робота, яка охоплювала багато різних напрямів, а отже,
надавала можливості для здійснення індивідуального підходу до кожного учня,
допомагала їм розкритися, здобути нові знання, уміння і навички, підготуватися
до майбутньої професії, організувати культурне дозвілля.
Наприклад, в Херсонській області станом на 1957 рік в закладах системи трудових
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резервів працювали такі гуртки: образотворчого мистецтва; гарячої обробки металів;
електротехнічний гурток; гурток фізики; гурток креслення; гурток художнього
різьблення; гурток виготовлення наочного приладдя; художньої самодіяльності;
танцювальний; музикальний. Крім того, учні масово брали участь у роботі хорових
та танцювальних колективів [7, арк. 31-32, 53].
Однак не всі навчальні заклади системи трудових резервів приділяли належну
увагу організації гурткової роботи. Були серед них і такі, які відображали діяльність
гуртків лише на папері, що призводило до негативних наслідків у виховній роботі [там
само, арк. 32].
Як правило, робота в гуртках неабияк зближувала вихованців, допомагала
створювати дружній учнівський колектив¸ який допомагав виховувати в учнів
комуністичний світогляд, свідоме ставлення до праці, почуття товариства, формувати
певні риси характеру тощо [там само, арк. 25].
Найактивніших учасників учнівського колективу обирали в комсомольські
та профспілкові організації, ради старостату. Учнівські організації планували свою
роботу так, щоб надавати допомогу педагогічним колективам у навчанні і вихованні
молодого покоління [там само, арк. 28].
Ці організації брали активну участь у виготовлені наочних приладь, збиранні
врожаю, допомозі підприємствам та колгоспам, облагороджуванні території,
організовували концерти, виставки, зустрічі з передовиками виробництва, ветеранами
тощо.
Але створити учнівський колектив, організувати й спрямувати його роботу
в потрібне русло (тобто в напрямі підвищення якості навчання учнів, виховання в них
свідомої
дисципліни
і
працьовитості,
формування
світогляду,
навичок
самообслуговування, дбайливого ставлення до соціалістичної власності) були зобов’язані
педагогічні колективи навчальних закладів системи трудових резервів [там само,
арк. 25]. Тобто для створення учнівського колективу і його плідної роботи потрібен був
відповідний педагогічний колектив, бажано кваліфікований. А з цим існувала проблема,
що негативно позначалося на якості виховної роботи.
Над вирішенням цієї проблеми працювало головне управління навчальних
закладів системи трудових резервів. Зокрема, ним були розроблені заходи щодо
покращення виховної роботи відповідно до рішень ХХ з’їзду КПРС, які знайшли
відображення в планах усіх підрозділів вищезгаданих закладів.
Прикладом можуть слугувати плани навчальних закладів системи трудових
резервів Херсонської області на 1957 рік, відповідно до яких робота з педагогічним
колективом передбачала проведення таких заходів:
– дообладнання й оформлення постійної виставки технічної творчості;
– перегляд кадрів й укомплектування штату підготовленими працівниками;
– окращення роботи з підвищення ділового та ідейно-теоретичного рівня
працівників школи. Максимальне охоплення головних категорій працівників школи
заочним навчанням;
– перегляд гуртків технічної творчості, планування контролю за їхньою діяльністю,
забезпечення їхньої роботи як органічної частини навчального процесу;
– організація зустрічі з керівником тресту і передовиками виробництва;
– організація педагогічних читань «Педагогічна спадщина А. С. Макаренка»;
– зв’язок виробничого і теоретичного навчання з виховною роботою, забезпечення
єдності вимог до учнів у навчально-виховній роботі;
– проведення лекцій, підготовка доповідей на суспільно політичні, природнонаукові теми, а також з питань моралі, побуту. Забезпечення їх зв’язку з завданнями,
що стоять перед школою;
– систематичне проведення політінформації з учнями і педагогічним складом
з питань поточної політики;
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– використання в роботі здорових традицій, які склалися в педагогічному
та учнівському колективах. Проведення роботи зі створення і виховання учнівського
колективу з урахуванням досвіду передових навчальних закладів системи трудових
резервів;
– організація зустрічі з працівниками закладів трудових резервів з обміну досвідом
навчально-виховної роботи;
– регулярний випуск загальної стінної газети [7, арк. 114–116, 118, 119].
З учнівським колективом планувалося провести такі заходи:
– проведення урочистої лінійки з приводу початку нового навчального року;
– ознайомлення учнів з кращими традиціями школи і завданнями, визначеними
на ХХ з’їзді КПРС перед навчальним закладом;
– вивчення статуту, правил поведінки та розпорядку дня, вуличного руху, правил
носіння однострою;
– проведення зборів;
– активізація роботи комсомольських і профспілкових організацій, старостату,
комісій учнівського контролю, ради клуба, ради бібліотеки;
– вибори учнівського активу в групах й організація семінарських занять відповідної
тематики;
– охоплення всіх учнів соціалістичним змаганням;
– створення нових гуртків і продовження роботи тих, що працювали в попередній
період;
– організація зустрічі з передовиками виробництва і випускниками;
– організація роботи стінної преси;
– оновлення наочної агітації [там само, арк. 119–121].
Керівництво управління навчальних закладів системи трудових резервів
висвітлювало проблему виховання на різних масових заходах. Зокрема, на всесоюзній
нараді, яка відбулася в 1957 році, виступила з доповіддю заступник керівника Головного
управління трудових резервів Федорова, яка акцентувала на таких проблемах:
– систематична робота з кадрами з підвищення кваліфікації, підбір та заміна
фахівців;
– самостійність й ініціатива учнів, робота з активом;
– робота гуртків технічної творчості і художньої самодіяльності, залучення до них
ще більшої кількості учнів [там само, арк. 40].
Попри всі намагання навчальних закладів системи трудових резервів покращити
якість професійної підготовки та виховання робітничих кадрів суттєво змінити ситуацію
не вдалося. Більш того, у цих закладах так і не усунуто суттєвий недолік
недоукомплектування кваліфікованими інженерно-педагогічними працівниками.
Особливо низький рівень кваліфікації був у майстрів виробничого навчання. Більшість
із них (55,7 %) на початок 1959 року не мали навіть середньої освіти [2, с. 22].
Ці й багато інших причин призвели до реорганізації всієї системи навчальних
закладів трудових резервів, що відобразилось у прийнятому 24 грудня 1958 року Законі
«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної
освіти СРСР». У Законі чітко прописані основні завдання професійно-технічної освіти
молоді: планомірна й організована підготовка для всіх галузей народного господарства
культурних і технічно освічених кваліфікованих робітників, трудівників сільського
господарства, комуністичне виховання учнів, їхня ідейна загартованість, формування
в учнівській молоді комуністичного ставлення до праці [4, с. 54].
Був створений новий тип навчального закладу – професійно-технічні училища
(ПТУ). Вже сама назва (професійно-технічні) більш правильно відображала специфіку
роботи цієї ланки освіти. Уперше на рівні закону міністерства, відомства, підприємства
зобов’язувалися зміцнювати навчально-матеріальну базу училищ. У єдиному
законодавчому акті було закріплено важливі положення стосовно виховання
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і підготовки кваліфікованих робітників [2, с. 23].
Отже, аналіз організаційних аспектів виховної роботи, що проводилася
в навчальних закладах системи трудових резервів в 50-ті роки ХХ століття, надає змогу
констатувати наявність неабиякого впливу на виховання робітничої зміни подій, які
відбувалися в державі і врешті призвели до прийняття Закону «Про зміцнення зв’язку
школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти СРСР» (1958 р.).
Як наслідок, навчальні заклади системи трудових резервів було перетворено
в професійно-технічні училища. Їхня діяльність базувалася на передових педагогічних
ідеях того часу (А. Макаренка щодо виховання робочої зміни, В. Сухомлинського
стосовно вихованням громадянина, політехнізації освіти тощо), що, безперечно,
позитивно впливало на виховання робітничої зміни в системі професійно-технічної
освіти.
Комплексний підхід до організації виховної роботи в професійно-технічних
училищах заслуговує на увагу й може стати предметом подальшого наукового пошуку.
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Pyslar A. B.
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF EDUCATIONAL WORK AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF THE SYSTEM OF LABOUR RESERVES (IN THE 50’S OF THE XX CENTURY)

In the article on the basis of the source data analysis are characterized events which in the 50’s
of the XX century influenced the organization of educational work at educational institutions of the
system of labour reserves, in particular the XIX and XX Congress of the Communist Party of the
Soviet Union.
It is stressed that in those institutions there was not enough skilled engineering and pedagogical
staff and that is why it was impossible to organize educational process well.
It is stated that the central figure in the organization of education of the work shift was
a vocational instructor. It was his / her mastery which influenced the formation of a young professional.
However, poor qualifications of most instructors had negative effects on their students and reduced the
level of vocational training and education.
The role of extracurricular activities at educational institutions of the system of workforce
is noted, in particular groups work, which covered different directions and provided the opportunity for
granting an individual approach to each student, brought them together and helped create student
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groups.
Attention is drawn to the fact that the head department of the educational institutions of the
system of labour reserves developed measures to improve educational work which were reflected in plans
of all units of above-mentioned institutions. The list of those activities is presented on the example
of curricula of educational institutions of the system of labour reserves of Kherson region in 1957.
It is examined that many shortcomings in organization of work (including educational work)
at educational institutions of the system of labour reserves led to their reorganization at vocational
training schools. The activity of those schools was based on advanced ideas of that time that influenced
positively education of the work shift.
It is concluded that integrated approach to the organization of educational work at vocational
training schools should be considered and it can be the subject of the further scientific research.
Key words: education, educational institutions of the system of labour reserves, engineering and
pedagogical staff, vocational instructor, student groups, groups work, vocational training schools.
Дата надходження статті: «19» вересня 2019 р.

УДК 378.141
Сотер М. В.*
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
(50-60 РР. ХХ СТОЛІТТЯ)
Стаття присвячена дослідженню тенденцій навчально-методичного забезпечення
іншомовної підготовки студентів у технічних закладах вищої освіти України в 50-60 рр.
ХХ століття. Наголошено, що вивчення іноземної мови набуває пріоритетного значення,
іноземна мова виступає обов’язковою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців.
Акцентовано, що значний інтерес керівництва Радянського Союзу до вивчення іноземних
мов протягом 50-60 рр. ХХ століття був представлений на законодавчому рівні через Наказ
Міністерства вищої освіти СРСР «Про покращення викладання іноземної мови у вищих
навчальних закладах» № 953 від 21 вересня 1955 року та Постанову Ради Міністрів СРСР
«Про покращення вивчення іноземних мов» від 27 травня 1961 року №468, які вплинули на
інтенсифікацію різного роду навчально-методичних розробок забезпечення іншомовної
підготовки студентів технічних закладів вищої освіти України.
Звернено увагу на основні підручники і посібники, що застосовувались під час навчального
процесу іншомовної підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах, зокрема,
«Підручник англійської мови для вищих технічних навчальних закладів» (Красинська М.,
Головіна І.; 1957 р.; 1959 р.), «Підручник англійської мови для вищих технічних навчальних
закладів» (Гундрізер В., Ланда А.; 1960 р.; 1961 р.; 1963 р.), «Підручник англійської мови»
(Шевалдишев А., Суворов С., Корндорф Б.; 1945 р.; 1952 р.; 1953 р.; 1955 р.), «Практичний курс
німецької мови» (Зав’ялова В., Косарєва Л.; 1967 р.), «Підручник німецької мови для закладів
вищої освіти» (Ерліх Е., Трімм А., Вольф Л.; 1958 р.; 1960 р.) тощо.
Ключові слова: іншомовна підготовка; навчально-методичне забезпечення; заклади вищої
освіти; технічні заклади вищої освіти; студенти технічних закладів вищої освіти; 50–60 рр.
ХХ століття.
Одним із ключових важелів у 50-60 рр. ХХ століття, які вплинули
на інтенсифікацію різного роду навчально-методичних розробок забезпечення
іншомовної підготовки студентів технічних закладів вищої освіти України були Наказ
Міністерства вищої освіти СРСР «Про покращення викладання іноземної мови у вищих
навчальних закладах» № 953 від 21 вересня 1955 року [3] відповідно до якого вивчення
*
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іноземної мови обов’язково мало здійснюватися з першого по четвертий курси у всіх
закладах вищої освіти, при цьому акцентувалась увага також на посиленні ролі
позаавдиторної і самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей при опануванні
іноземною мовою. Вагоме значення мала також Постанова Ради Міністрів СРСР «Про
покращення вивчення іноземних мов» від 27 травня 1961 року № 468 [7], за якою
встановлено, що головна мета вивчення іноземних мов – практичне оволодіння ними.
Ця Постанова була спрямована на ліквідацію недоліків та покращення якості
викладання іноземних мов у середній та вищій школі. Відповідно до цієї Постанови
(окрім вишів і факультетів іноземних мов) обсяг авдиторних занять з іноземної мови
складав не менше 240 годин.
Таким чином, можемо зауважити, що в 50–60 рр. ХХ століття відбулися істотні
зміни в організації освітнього процесу з опанування іноземними мовами, що призвело
до збільшення випуску підручників, посібників, словників, розмовників, додаткових
книг і брошур із різного роду інформацією. Різним аспектам питання іншомовної
підготовки студентів технічних закладів вищої освіти присвятили свої дослідження
Р. Гришкова, Н. Микитенко, О. Місечко, Н. Осіпчук, Ю. Пассов, В. Сафонова, Г. Рогова,
В. Черништа та ін.
Посилення ролі іноземної мови в наш час висунуло потребу в запровадженні
заходів щодо оптимізації її вивчення в технічних закладах вищої освіти, зокрема,
особлива увага має бути приділена навчально-методичному забезпеченню іншомовної
підготовки студентів. Водночас створення якісно нових розробок не можливе без
ретроспективного аналізу, який сприятиме збереженню вагомих здобутків попередніх
поколінь, й разом із тим зважати на недоліки, похибки і прорахунки.
Ураховуючі вищевказані проблемні питання і завдання, що потребують
термінових кроків щодо їх вирішення, уважаємо за необхідне проаналізувати основні
навчально-методичні розробки іншомовної підготовки студентів технічних закладів
вищої освіти України в 50–60 рр. ХХ століття.
Серед вагомих досліджень поліпшення іншомовної підготовки студентів
у закладах вищої освіти, що також вплинули на координацію та розробку навчальнометодичного забезпечення, були такі, як-от: Б. В. Бєляєв «Про застосування принципу
свідомості під час навчання іноземній мові» [2], В. О. Артемов «Психологія навчання
іноземних мов» [1], І. Д. Салістра «Нариси методів навчання іноземних мов» [11] та інші.
Зокрема, Б. В. Бєляєв наголошував на необхідності інтуїтивного практичного
оволодіння іноземною мовою, що вивчається й дотримання принципу свідомості під
час вивчення іноземної мови. Учений підкреслив, що, ураховуючи цей принцип,
виникала потреба не скільки в оволодінні теоретичними мовними знаннями, скільки
практичними іншомовними навичками [2, с. 8]. Таким чином, практичне застосування
знань, умінь і навичок з іноземної мови, що вивчається, стало пріоритетним. При цьому
І. Д. Салістра підкреслила, що іноземна мова виступає як органічний і обов’язковий
компонент професійної підготовки майбутніх фахівців [11, c. 21]. Підтримуючи потребу
інтуїтивного практичного оволодіння іноземною мовою, В. О. Артемов зазначив,
що свідоме оволодіння системою іноземної мови, що вивчається, можливе лише
за умови усвідомленого засвоєння мови, що дозволить поступово й органічно дійти
до мимовільного неусвідомленого усного мовлення [1, с. 172]. Зауважимо, що лише
через злагоджене, послідовне, цілеспрямоване, свідоме опанування лексичним,
граматичним, фонетичним і соціокультурним матеріалом можна дійти до вільного
володіння іноземною мовою.
Згідно з Наказом Міністерства вищої освіти СРСР від 21 вересня 1955 року «Про
покращення викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах» № 953 [3]
відбулось збільшення годин в навчальних планах університетів й інженерно-фізичних
спеціальностей усіх закладів вищої освіти, які виділялись на вивчення іноземної мови,
до 240–270 годин на першому і другому курсах та по 2 години на тиждень на третьому
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і четвертому курсах, що вплинуло на перегляд та видавництво й імплементацію
в освітній процес нового навчально-методичного забезпечення. Зокрема, прикладами
підручників і посібників, що застосовувались під час навчального процесу під час
іншомовної підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах і були
розроблені відповідно до збільшення авдиторних годин, що виділялись на вивчення
іноземної мови були такі, як-от: «Підручник англійської мови для вищих технічних
навчальних закладів» (Красинська М., Головіна І.; 1957, 1959 рр.), «Підручник англійської
мови для вищих технічних навчальних закладів» (Гундрізер В., Ланда А.; 1960, 1961,
1963 рр.), «Підручник англійської мови» (Шевалдишев А., Суворов С., Корндорф Б.; 1945,
1952, 1953, 1955 рр.), «Практичний курс німецької мови» (Зав’ялова В., Косарєва Л.;
1967 р.), «Підручник німецької мови для закладів вищої освіти» (Ерліх Е., Трімм А.,
Вольф Л.; 1958, 1960 рр.) тощо. Далі детальніше розглянемо деякі з них.
Зокрема, «Підручник англійської мови для вищих технічних навчальних закладів»
М. Красинської та І. Головіної (видавництво «Література іноземними мовами»; 1957,
1959 рр.), допущений Міністерством вищої освіти СРСР як підручник для вищих
технічних навчальних закладів. Цей підручник був націлений на підготовку студентів
вищих технічних навчальних закладів, що раніше вивчали англійську мову в середній
школі, його зміст було розраховано приблизно на 80 – 100 авдиторних годин,
ураховуючи при цьому й самостійну роботу студентів. Як зазначалося авторами, його
основне завдання – це підготовка студентів до самостійної роботи, зокрема над
оригінальною технічною, політичною і художньою літературою [6].
Підручник забезпечував як повторення й узагальнення опанованих граматичних
тем, так і поглиблене вивчення нових, безпосередньо, тих із них, що необхідні для
розвитку навичок розуміння й перекладу оригінальної літератури англійською мовою.
Вартими уваги є додатковий матеріал, як-от: додаткові тексти в межах кожного уроку,
граматичний довідник та словник. Граматичний довідник, наприклад, було складено,
таким чином, щоб студент мав можливість повторити увесь матеріал у межах
самостійної роботи. Представлення лексичного і граматичного матеріалу в підручнику
було взаємопов’язано й спрямовано на досягнення правильного тлумачення
й перекладу з англійської мови різного роду автентичних матеріалів.
Тексти, що подані авторами, містили як загальновживану, так і суспільнополітичну та науково-технічну лексику. Разом із тим необхідно відзначити, що
переважна кількість текстів – професійно орієнтовані, такі, що було спрямовано
на професійну підготовку майбутніх інженерів, зокрема, іншомовну, наприклад: «The
internal combustion engine» (abridged; by John Harrison), «Gas turbine», «The Zaporozhye
coking plant», «New trends in compression-ignition engines», «New trends in compressionignition engines», «X-rays» (abridged; by J. G. Feinberg), «Gases» (from «The International
series of monographs on Physics»), «Why do you want to be a physicist?» (abridged;
by M. Wilson), «Smoke» (abridged; by P. Bonosky), «Transformation of nature» (abridged;
by J. Bernal), «Railroad engineering» (abridged; by W. W. H.), «Mendeleyev’s periodic table»
(from «Discovery»), «A hero of socialist labour» (from «Journal of Physics»), «George Simon
Ohm» (from «Discovery»), «Rocket development», «Electricity to-day» (abridged;
by T. B. Vinycomb), «Atom story» (abridged; by J. G. Feinberg), «Atomic energy», «Heat,
steam, and power» (by Y. Harrison), «Mechanical power» («Twentieth Century Engineering»,
by C. H. J. Tupholme), «Х-rays» (by H. Manchester), «The champion lightweight metal»
(by Dr. R. H. Harrington), «Aluminium: the all-vital metal» (by Frank S. Adams), «Quality
of materials», «Air-conditioning and refrigeration» (by C. H. J. Tupholme), «Satellites will
be useful» (by Michael Seaton), «Power from the sun» (by Clifford B. Hicks), «Marx and
science» (by J. D. Bernal) та інші.
Варто зазначити, що позитивним аспектом є розміщені в підручнику методичні
рекомендації щодо роботи над текстом, вправами, граматикою, лексикою.
Щодо «Підручника англійської мови для вищих технічних навчальних закладів» за
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авторством В. Гундрізер і А. Ланди (державне видавництво «Вища школа»; 1960, 1961,
1963 рр.) [4], то він був допущений для широкого використання Міністерством вищої
і середньої спеціальної освіти СРСР як підручник для вищих технічних навчальних
закладів СРСР. Цей підручник було призначено для викладання англійської мови для
тих, хто починав вивчати її в технічних закладах вищої освіти, й розраховано
на 140 годин авдиторної роботи.
Навчальний матеріал підручника викладено послідовно, логічно й спрямовано на
його подальше застосування в професійній діяльності, зокрема, у підручнику
репрезентовано достатню кількість професійно-орієнтованих текстів, як-от: «At the
meeting», «Open-door days», «The solar system», «New methods of computation», «Metals»,
«Salt», «Timber», «Across the borders of space», «The atom and its nucleus», «Radioactive
elements», «Measuring time», «Newton and the problem of gravitation», «Ultrasonics»
та інші.
У підручнику розміщено вправи, наприклад, для закріплення навиків читання,
вимови, письма, засвоєння лексики і граматики. Заслуговує уваги той факт, що значна
кількість вправ, що представлено в підручнику, можна було використати як для
групової, так і для індивідуальної роботи, для додаткових завдань, поточної перевірки
знань і різного роду самостійної роботи.
«Підручник англійської мови» А. Шевалдишева, С. Суворова, Б. Корндорфа
(видавництво «Література на іноземних мовах»; 1945, 1952, 1953, 1955 рр.) було допущено
Міністерством вищої освіти СРСР як підручник для вищих немовних навчальних
закладів й розраховано для вивчення англійської мови студентами першого і другого
курсів. Пріоритетним завданням цього підручника, як зазначають його автори, було
підготувати студентів до читання і перекладу зі словником оригінальних текстів
середньої складності [12].
Він включав такі основні складові частини: тексти і системи вправ до них;
фонетично-орфографічний довідник; граматичний довідник і систему граматичних
вправ, що подано поурочно; правила читання і словотворення; словник.
Кожен урок містив завдання різного ступеня складності. Тексти, які представлено
в підручнику, містили як загальновживану, так і суспільно-політичну лексику. Разом
із тим, до прорахунку в укладанні цього підручника можемо віднести значну кількість
лексичного матеріалу ідейно-політичного спрямування та майже відсутність текстів
із професійно орієнтованою тематикою.
Аналізуючи навчально-методичне забезпечення викладання німецької мови
в закладах вищої освіти, можемо навести приклад підручника «Практичний курс
німецької мови» В. Зав’ялової, Л. Косарєвої (видавництво «Міжнародні відносини»;
1967 р.), який був призначений для вивчення німецької мови студентами вищих
навчальних закладів, а також тих, хто вивчає німецьку мову як другу іноземну чи
факультативно [5].
Кожен навчальний розділ / урок цього підручника починався з граматичного
матеріалу, поданого у вигляді схем, таблиць, включаючи приклади і практичні вказівки
щодо його використання, далі було подано текти із загальновживаною лексикою, у яких
представлено граматичне явище, що розглядалось у межах навчального розділу / уроку.
Значну увагу в підручнику автори звернули на діалогічне мовлення. Комплекс вправ,
що подані в межах розділів / уроків було націлено на відпрацювання граматичних явищ,
лексичного матеріалу, складність вправ відповідала реалізації принципу: від простого –
до складного. Варто зауважити, що словник і список граматичних термінів, які
послужили в цьому підручнику додатком, органічно поєднані з основним його змістом.
Важливе значення протягом 50–60 рр. ХХ століття мала також довідкова
література, яка також оновлювалася й збільшувалась, зокрема, це були різного роду
довідники та дорадчі матеріали: «English Grammar» (Ганшина М., Василевська Н.; 1951),
«Граматика англійської мови» (Винокурова Л.; 1954 р.), «Сучасна англійська мова»
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(Жигадло В., Іванова І., Іофік Л.; 1956 р.), «Читання і переклад англійської наукової
і технічної літератури: фонетика, граматика, лексика» (Пумп’янський О.; 1962), «Як
вивчати німецьку мову самостійно» (Гусєва Н., Філічева Н., Бриковський К., Власова Н.,
Міхеєва О.; 1963), «Введення в практику перекладу наукової і технічної літератури
англійською мовою» (Пумп’янський О.; 1965), «Як читати англійською математичні,
хімічні та інші символи, формули і скорочення» (Савінова Є.; 1966), «Без них не обійтись
в англійському розмовному мовленні» (Памухіна Л., Шах-Назарова В., Шелкова Т.; 1969)
та інші.
Інтенсифікація вивчення іноземної мови в досліджуваний період сприяла
видавництву значної кількості словників, зокрема й таких, що безпосередньо
застосовувались для підготовки студентів технічних закладів вищої освіти: «Англійськоросійський кораблебудівний словник» (укладач Фаворов П.; 1967 р.), «Англійськоросійський словник з картографії, геодезії й аерофототопографії» (укладач Гальперін Г.;
1968 р.), «Словник-мінімум для читання наукової літератури німецькою мовою»
(редактор Абезгауз С.; 1969 р.) тощо.
Разом із позитивними аспектами інтенсивної появи нових навчально-методичних
розробок, які пропонувались для забезпечення іншомовної підготовки студентів
технічних закладів вищої освіти України в 50–60 рр. ХХ століття варто відзначити й деякі
їхні недоліки, серед яких:
 наявність чималої кількості текстів та лексичного матеріалу ідейно-політичного
спрямування;
 приділення недостатньої уваги усному мовленню;
 обмежене застосування автентичних аудіо матеріалів (наприклад, через
залучення грамофонних (вінілових) платівок);
 переважна відсутність текстів з аудіо супроводом у підручниках / посібниках;
 видавництво навчальної літератури іноземною та російською мовами,
обмежене використання української мови при розробці навчально-методичного
супроводу освітнього процесу.
Підсумовуючи, підкреслимо, що значний інтерес керівництва Радянського Союзу
до вивчення іноземних мов протягом 50-60 рр. ХХ століття був представлений на
законодавчому рівні через Наказ Міністерства вищої освіти СРСР «Про покращення
викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах» № 953 від 21 вересня
1955 року [3] та Постанову Ради Міністрів СРСР «Про покращення вивчення іноземних
мов» від 27 травня 1961 року № 468 [7], які вплинули на інтенсифікацію різного роду
навчально-методичних розробок забезпечення іншомовної підготовки студентів
технічних закладів вищої освіти України. Необхідно відзначити, що вивчення іноземної
мови набуває пріоритетного значення, іноземна мова виступає обов’язковою складовою
професійної підготовки майбутніх фахівців.
До перспектив подальшого наукового пошуку відносимо детальне дослідження
засобів іншомовної підготовки в технічних закладах вищої освіти України 50-60 рр.
ХХ століття.
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EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF STUDENTS’ FOREIGN TRAINING
OF HIGHER TECHNICAL EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE
(THE 50–60 YEARS OF THE TWENTIETH CENTURY)

The article is devoted to the research of the tendencies concerning educational and methodological
support of students’ foreign language training in higher technical education institutions of Ukraine
in 50-60 years of the twentieth century. It has been emphasized that the study of the foreign language
became a priority, foreign language was an indispensable component of the future specialists’
professional training.
It has been noted that the considerable interest of the Soviet Union leadership in the study of
foreign languages during in the 50-60’s of the XX century was represented at the legislative level
through the Order of the Ministry of Higher Education of the USSR «On Improving Foreign Language
Teaching in Higher Education» (September 21, 1955; No. 953) and Resolution of the Council
of Ministers of the USSR «On Improving the Study of Foreign Languages» (May 27, 1961; No. 468),
which influenced the intensification of various educational and methodological development of
providing foreign language training for students of higher technical education institutions of Ukraine.
The attention is drawn to the basic textbooks and manuals used during the educational process in
the course of future engineers’ foreign language training in higher education institutions, in particular,
«English Textbook for Higher Technical Education Institutions» (Krasynska M., Holovina I.; 1957 р.;
1959 р.), «English Textbook for Higher Technical Education Institutions» (Hundrizer V., Landa A.;
1960 р.; 1961 р.; 1963 р.), «English Textbook» (Shevaldyshev A., Suvorov S., Korndorf B.; 1945 р.;
1952 р.; 1953 р.; 1955 р.), «Practical Course in German» (Zavialova V., Kosarieva L.; 1967 р.),
«German Textbook for Higher Education Institutions» (Erlikh E., Trimm A., Volf L.; 1958 р.; 1960 р.)
and others.
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УДК 373.5.016:811.161.2(477.7)»1920/1938»(043.3)
Сушко В. В.*
ПЕРІОДИЗАЦІЯ УКРАЇНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УРСР У 1920–1938 РОКАХ:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто питання дослідженості процесу українізації та особливостей його
означених етапів у період 1920–1938 років. Зазначено актуальність вивчення означеної
проблеми. Автором статті охарактеризовано етапи визначених періодів українізаційного
процесу в 1920-1930 роках, зокрема в південному регіоні України. У статті також зазначено,
що в основу визначення періодів українізації покладено концептуальні засади урядової
політики, спрямованої на вирішення національного питання в УРСР означеного періоду. За
результатами здійсненого дослідження періодів процесу українізації автором виокремлено один
період процесу українізації на Півдні України у 1920–1938 роках, який розділено на три основні
етапи. Перший етап (1920–1922 рр.) – інституційний – закладання інституцій освітньої
галузі: організовується нова система і структура освітнього процесу, створюються установи
соціального виховання, де згідно з прийнятими урядом постановами запроваджувалося
навчання українською мовою; формуються відносно незалежні керівні органи освіти. Другий
етап (1923–1930 рр.) – прогресивний – період найвищих досягнень українізації. Третій етап
(1931–1938 рр.) – стагнаційно-регресивний: посилення ідеологічного тиску, втручання керівних
органів державної влади СРСР у сферу освіти України, уніфікація системи середньої освіти,
згортання й повне завершення політики українізації. Визначено, що суспільно-політичні
трансформації в Україні в 1920–1938 роках, які безпосередньо вплинули на розвиток
національної освітньої галузі, а також на відродження і розвиток національної культури, були
спричинені історичними умовами. За основу визначення періодів українізації взято
концептуальні засади урядової політики як СРСР, так і УРСР, спрямованої на вирішення
національного питання в Україні означеного періоду.
Ключові слова: державна політика; деукраїнізація; інерційний період; національна
культура; національне питання; періодизація; політика українізації; регрес, шкільна реформа.
Питання українізації з проголошенням незалежності України в 1991 році
активізувало інтерес науковців до дослідження зазначеної проблеми. Звернення
до досвіду українізаційного процесу в 1920–1930 роках, з урахуванням його як вагомих
здобутків, так і прорахунків може допомогти вирішити нагальні національно-культурні
питання, що є досить актуальними й у наш час, зокрема мовної політики. Державною
мовою в Україні є українська мова. Але ще на початку ХХ століття, коли терени
українського Півдня перебували під владою Російської імперії, шкіл з українською
мовою навчання майже не було. Представниками української інтелігенції на початку
ХХ століття було запроваджено поняття «українізації», коли порушувалися питання
запровадження в освітньому процесі для українського люду української мови
як викладової [1, с. 31–36; 5, с. 178].
На думку Г. Васильчука, «Україна на початку доби українізації ще не мала досвіду
проведення такої серйозної політики в національній сфері, крім спроб Центральної
Ради та Гетьманату поширити українську мову. Зараз же наша країна може спертись
на набутий історичний досвід та вивчені уроки українізації 20-х років» [4, с. 183].
Отже, вивчення проблеми періодизації процесу українізації в 1920–1938 роках
на сьогодні є актуальним.
Питання політики українізації, етапи періодизації українізаційного процесу
в різних аспектах досліджували В. Борисов, Г. Васильчук, Я. Дашкевич, Я. Верменич,
І. Іваненко С. Кульчицький, В. Лозицький, С. Николішин, М. Семчишин, В. Стремецька,
Б. Чирко та ін.
Метою статті є аналіз історико-педагогічних досліджень щодо періодизації
*
© Сушко В. В.
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українізаційного процесу на Півдні України в 1920–1938 роках.
М. Семчишин, представник наукової діаспори, досліджував проблему значення
українізації для культурного процесу в Україні (1985). Науковець зазначає, що
«1-го серпня 1923 року проголошено декрет про українізацію і цим декретом визнано
українську культуру за державну культуру УРСР» [6, с. 425]. З 1933 року, на його думку,
«почалася деукраїнізація, почалася поголовна ліквідація усіх здобутків українського
відродження [6, с. 433]. Дослідник поділяє 10-річний період процесу українізації
на 3 етапи: «етап – початковий (роки 1923–1925); етап – вершковий (роки 1925–1928);
етап – це ступнева ліквідація і закінчення його (роки 1928–1932-33)» [6, с. 425].
Досліджуючи питання українського шкільництва в післяукраїнізаційний період 1931 –
1934 років М. Семчишин зазначає, що в цей час починається повна реорганізація
шкільництва, яке всеціло підпорядковувалося централізованій московській системі:
ліквідувалося багато українських шкіл, як і шкіл національних меншин, розбудовувалася
мережа російського шкільництва, а в «самих українських школах різко посилюється
навчання російської мови, мовляв, це мова не чужа, а друга» [6, с. 458].
Наведений наратив дає підставу вважати, що на початку 30-х років ХХ століття
процес українізації набуває рис регресивного характеру.
Український історик Г. Васильчук розглядав українізацію вищих органів державної
влади та управління (1994) як процес поширення української мови та створення
українськомовного оточення в середовищі урядовців [4, с. 9]. Досліджуючи праці
представників наукової української діаспори: С. Николишина, який відносив період
українізації до 1923–1932 років і поділяв увесь період на три доби: 1923–1925 – початок,
1925–1928 – вершок періоду, доба дискусій і роки 1928–1932 – кінець періоду; А. Животка
– з 1924 року до І930–І93І року; І. Майстренка, який означив завершення українізації
1933 роком, науковець визначає хронологічні межі українізації 1920–1930 роками.
Г. Васильчук пояснює це тим, що «саме період 20-х років був часом стрімкого розвитку
українізаційних процесів, а 1929–1930 роки стали роками найбільших досягнень
українізації, після яких розвиток цієї політики набув форм регресу» [4, с. 11]. Однак
дослідник стверджує, що 1923 рік «як рік ХІІ з’їзду РКП(б)У, VII конференції КП(б)У, рік,
у якому було ухвалено 2 українізаційних декрети, треба визнати за початок
українізаційної політики в повному розумінні», а 1929–1930 роки він визначає
«як апогей українізаційної кампанії, тому що 1929–1930 роки являли собою своєрідну
межу, за якою українізація просувалась чисто інерційно до повної своєї смерти
на початку 30-х рр.» [4, с. 11-12]. У висновках дослідження Г. Васильчук зазначає таке:
- політика коренізації, розпочата після ХІІ з’їзду РКП(б) (1923) в Україні, набирає
найбільшого змісту у формі українізації. Головною метою цієї політики була саме
українізація радянської влади у вигляді українізації державного апарату, а особливо
його вищих органів влади й управління;
- за роки українізації було створено правове підґрунтя;
- матеріальна забезпеченість заходів українізації центральних органів державного
апарату була незадовільною протягом усієї українізаційної доби;
- під час українізації була, хоча з запізненням, створена система керівництва цим
процесом;
- теоретична нерозробленість проблеми існування та застосування різних форм
і методів роботи не заважала використовувати прийоми й засоби, через які досягались
вагомі результати;
- курси вивчення української мови, українізація діловодства в центральних
установах, створення українськомовного оточення в стінах вищих органів державної
влади та управління, стимулювання службовців до сприйняття мови і культури
українського народу – ці форми і методи українізації були здобутком доби [4, с. 181-182].
Дещо відмінною від вищезазначених дослідників є періодизація В. Стремецької,
яка вивчала питання українізації державного апарату на Півдні України (2001). Вона
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умовно поділяє ввесь українізаційний процес на 4 періоди: І (1923–1925 рр.) –
організаційний; II (1925–1927-29 рр.) – період найвищих досягнень; ІІІ (1929–1932 рр.) –
інерційний; IV (1933–1938 рр.) – деукраїнізаційний. Проте, як зазначила дослідниця,
«окремі події могли не відповідати назві свого періоду» [7, с. 38].
Перший період, 1923–1925 роки, В. Стремецька визначає як організаційний,
стверджуючи, що в той час «створювалися комісії з українізації, курси та гуртки по
вивченню української мови, аналізувався національний склад округ, службовців установ
та підприємств, працівників апарату; переводилося на українську мову діловодство,
листування, вона запроваджувалася у виробництво; увага приділялася також
поповненню апарату за рахунок українців та осіб, які володіли мовою» [там само, с. 52].
Другий період, 1926–1929 роки, дослідниця характеризує, як період найбільших
досягнень, зауважуючи при цьому, що в цей час було постійне чергування злетів та
падінь. Найістотніших результатів, на її думку, вдалося досягти в першій половині
1926 року. За статистичними даними, що наводить В Стремецька, в Одесі в означений
період І категорія знань української мови складала 12,2 %, на початку 1930 року
в Миколаєві – (14,8 %), у 1927 році в Херсоні відсоток І категорії сягнув – 55 %, на її думку,
останні дані могли бути завищеними, у 1929 р. у Зінов’ївську – (40,5 %). Проте далі вона
робить висновки, що піком українізації на Півдні України можна вважати 1929 рік,
оскільки «…у той час значна увага приділялася створенню сприятливого для
українізації зовнішнього оточення, про що свідчать численні розпорядження стосовно
українізації оголошень, вивісок тощо. Позитивний вплив у цьому плані мала
українізація державної драми, опери, кіно. Однак, попри певні успіхи, українізувати
зовнішній вигляд міст так і не вдалося» [там само, с. 53-54].
Третій період, 1929–1932 роки, розглядається дослідницею як інерційний.
За висновками В. Стремецької, у той час почався перегляд суті українізації, і поступово
увага до неї почала зменшуватися. Вона також зауважує, що «саботаж українізації
найяскравіше виявлявся саме з верхніх ланок державної влади...» [там само, с. 54].
Четвертий
період,
1933–1938 роки,
за
визначенням
В. Стремецької,
деукраїнізаційний, який «найбільше себе виявив у галузі освіти», а «державний апарат,
український за національністю і мовою, створити так і не вдалось» [там само].
Ще однією не менш вагомою працею для визначення етапів періоду
українізаційного процесу є дисертаційне дослідження В. Борисова «Становлення
та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920–1933 рр.» (2003).
У своїй роботі автор визначає початковий рубіж дослідження 1920 роком. Цей
період В. Борисов пов’язує зі «становленням загальноосвітньої школи після закінчення
громадянської війни і з реалізацією Постанов ВУЦВК від 21.02.1920 р. «Про вживання
у всіх установах української мови нарівні с великоросійською», а також – декрету РНК
УСРР від 21.09.1920 р. «Про введення української мови в школах та радянських
установах» та затвердження в 1920 році на II Загальноукраїнській нараді з питань освіти
нової моделі освіти: семирічної школи, що складалася з двох концентрів [3, с. 5].
Це було, на думку науковця, першими практичними кроками у проведенні
«українізації» [там само, с. 57-58]. Кінцевий рубіж дослідження В. Борисов пов’язує
з подіями періоду кінця 1932–початку 1933 років. У цей час, як він зазначає, почалося
фактичне згортання «українізації» загальноосвітніх закладів та введення єдиної системи
народної освіти для всіх союзних республік без урахування їхнього національнокультурного та економічного розвитку [там само, с. 5].
Отже, вважаємо, що В. Борисов визначає початком розгортання процесу
українізації 1920 рік, а згортанням – 1933 рік.
Наступною працею, важливою з точки зору методології визначення етапів періоду
українізаційного процесу, є робота Л. Березівської «Організаційно-педагогічні засади
реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті» (2009). Дослідниця, розглядаючи
означену проблему, визначає 1920 рік як початок періоду реформування національної
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концепції освіти України, що була закладена ще в 1917 році. Основною причиною
шкільної реформи, на думку вченої, «…була зміна суспільно-політичного ладу –
установлення радянської політичної системи…» [2, с. 223]. Аналізуючи процесуальнозмістовні аспекти реформування освіти на початку 1920-х років, Л. Березівська зазначає,
що за вказівкою Народного комісаріату освіти (Наркомос) УСРР (24 лютого 1920 р.),
повинні були відкриватися раніше діючі українські школи, забезпечуватися
підручниками тощо [там само, с. 224]. На її думку, український радянський уряд
розпочав шкільну реформу в контексті будівництва радянської держави через суспільнополітичні та соціально-економічні причини [там само, с. 267]. В основі нової освітньої
системи був один із принципів -- національний «(у широкому розумінні – рух до
інтернаціонального братерства народів; у вузькому – вивчення паралельно з російською
української мови чи мови національної меншини, історії та географії України; у руслі
проголошення усіх мов рівноправними і надання права населенню обирати мову
навчання)» [там само, с. 268].
Організаційний етап реформи шкільної освіти (1920–1924 – другий за визначенням
у роботі дослідниці) розглядається Л. Березівською в контексті соціально-економічних
і суспільно-політичних чинників. У той час, на її думку, було розроблено нову систему
освіти, автором якої став нарком освіти Г. Гринько, а доповнив її заступник наркома
Я. Ряппо, а одним із принципів, покладених в основу реформи, був національний
«(українізація; двомовність)» [2, с. 268]. Одними з найважливіших теоретичних
і практичних результатів реформи озазначеного періоду Л. Березівська також вважає
«…проголошення обов’язковим навчання дітей у початкових чотирирічних школах;
відкриття нових українських дитячих закладів та реорганізацію існуючих [там
само, с. 269]; українізацію змісту освіти; створення можливості здобувати освіту всім
верствам суспільства (акцентування уваги на найбідніших верствах народу [там
само, с. 270]. У цей період, як зазначає дослідниця, українізація стала одним із основних
напрямів освітньої урядової політики в системі освіти. З огляду на ухвалену постанову
Ради народних комісарів (РНК) УРСР від 21 вересня 1920 року, де було задекларовано
важливі завдання: Наркомосові розробити план широкого розвитку шкільних закладів
усіх ступенів з українською викладовою мовою; негайно ввести вивчення української
мови в усіх шкільно-освітніх закладах з неукраїнською викладовою мовою; зобов’язати
Державне видавництво та Наркомос забезпечити школи українськими підручниками,
літературою тощо, та звіт Наркомосу УСРР за 1920 р., у якому йшлося про те,
що в школах України було запроваджено навчання українською мовою та курс
українознавства,
на
думку
Л. Березівської,
«наведені
факти спростовують
загальноприйняте твердження про початок українізації в 1923 р.» [там само, с. 266].
Отже, вищезазначені факти, наведені дослідницею, дають нам підстави вважати,
що Л. Березівська погоджується з твердженням деяких науковців, зокрема
В. Борисовим, про те, що процес українізації бере свій початок у 1920 році.
Третій етап реформи (1924–1927) Л. Березівська оцінює, як «змістовий
та кульмінаційний, в умовах розгортання непу і зростання потреби в спеціалістах
робітничих професій. Наркомос УРСР здійснив реформу «внутрішнього змісту
школи»«, тобто, на її думку, теоретично було обґрунтовано організаційно-педагогічні
засади шкільної освіти, реалізовано та істотно змінено її за напрямами, зокрема з яких
були «…запровадження нових навчальних комплексних планів і програм, підручників;
державна українізація освіти в масових масштабах…» та ін. [2, с. 270]. На той час,
на думку дослідниці, «була створена нова школа за організацією, змістом
і методикою» [там само]. Поряд з позитивними надбаннями запровадження реформи
шкільної освіти негативною тенденцією вона вважає політизацію змісту навчальновиховного процесу. А на заваді реформи, як зауважує Л. Березівська, «стояли об’єктивні
проблеми, а саме: переобтяженість і непідготовленість до змін учителя, його низьке
матеріальне забезпечення, недостатній фаховий рівень; непідготовленість ініціаторів
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реформи; криза шкільного будівництва тощо. У цей період ЦК КП(б)У посилює дії
відносно освітньої політики Наркомосу УСРР, зокрема в напрямі регламентації
освітньої галузі, політичної ідеологізації шкільної освіти та її уніфікації
в загальнорадянську» [2, с. 270-271].
Четвертий етап (1927–1930 рр.), як зазначає Л. Березівська, був етапом
упровадження Наркомосом УСРР радянської моделі шкільної освіти на теренах
України, що «ґрунтувалася на ключових принципах, як рівний доступ до здобуття освіти
(лише декларувався, бо надавалася перевага незаможним верствам суспільства),
обов’язковість і безплатність (лише декларувалися), національний (інтернаціональний)
тощо» [2, с. 271]. Проте модель шкільної системи освіти УСРР, на думку дослідниці,
за тих суспільно-політичних та соціально-економічних умов УСРР у складі СРСР,
поступово уніфікувалася в загальнорадянську систему освіти. Це відбулося через
«покладення в основу освітньої моделі ідеологічного (комуністичного), національного
(лише за мовою) та інтернаціонального (за змістом) принципів, а також вилучення з неї
релігійної складової» [там само]. У той же час, зауважує Л. Березівська, «із зростанням
позитивних результатів політики українізації посилювався ідеологічний тиск
загальносоюзної комуністичної влади, що виявився в уведенні до навчальних планів
російської мови як обов’язкової» [там само].
30-ті роки ХХ століття, зокрема 1930–1938 роки в межах досліджуваного нами
періоду Л. Березівська характеризує як період контрреформи системи шкільної освіти
в УРСР. На думку вченої, упродовж означеного періоду ЦК ВКП(б) та РНК СРСР було
ухвалено ряд постанов, що кардинально змінили структуру, систему управління та зміст
шкільної освіти в УСРР [2, с. 273-274]. Проаналізувавши ряд основних освітніх постанов,
зокрема таких: «Про загальне обов’язкове початкове навчання» (25 липня 1930),
«Про запровадження
обов’язкового
загального
початкового
навчання
на Україні» (23 серпня 1930), ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про загальне обов’язкове
навчання» (14 серпня 1930), ЦК ВКП(б) «Про початкову і середню школу» (1931), ЦК
ВКП(б) «Про навчальні програми та режим у початковій і середній школі»
(25 серпня 1932),
ЦК
ВКП(б)
«Про
роботу
української
партійної
організації» (24 січня 1933), ЦК ВКП(б) «Про підручники для початкової й середньої
школи» (12 лютого 1933), РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про структуру початкової і середньої
школи» (16 травня 1934), «Про викладання громадянської історії в школах
СРСР» (16 травня 1934), РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про видання і продаж підручників для
початкової, неповної середньої і середньої школи» (7 серпня 1935), РНК СРСР і ЦК
ВКП(б) «Про організацію навчальної роботи і внутрішній розпорядок у початковій,
неповній середній і середній школі» (3 вересня 1935), РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про
обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України» (20 квітня 1938)
підписана головою РНК УРСР Д. Коротченком, секретарем ЦК КП(б)У М. Хрущовим),
що базувалася на Постанові РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов’язкове вивчення
російської мови в школах національних республік і областей», № 1331 РНК УРСР «Про
доповнення постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У» (20 квітня 1930), «Про обов’язкове
вивчення російської мови в неросійських школах України» (9 жовтня 1938), а також
документ «Основні міроприємства НКО УРСР на січень-березень 1939 р.»
(31 грудня 1938) [2, с. 274-289], Л. Березівська зауважує, що «наведені постанови
остаточно на державному рівні поставили крапку на процесі українізації…» [там
само, с. 288].
Як бачимо, з вищенаведених періодизацій дослідників, спостерігаються майже
однакові тенденції у визначенні періодів українізації освітнього процесу та поділ їх на
певні етапи. Зокрема, думки вчених М. Семчишина, С. Николишина, В. Стремецької,
збігаються в тому, що початком процесу українізації офіційно вважається 1923 рік,
визначаючи основним чинником запровадження радянським урядом офіційної
політики «коренізації». Іншої думки дотримуються Л. Березівська та В. Борисов, які
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відносять початок українізації до 1920 року, коли було ухвалено ряд нормативноправових актів щодо запровадження української мови як викладової в освітньому
процесі.
Щодо згортання українізаційного процесу майже всі дослідники одностайні
в думці, окреслюючи цей етап 1930–1933 роками. Цей час позначений посиленням
ідеологічного тиску й утручанням керівних органів державної влади СРСР майже в усі
сфери суспільно-політичного життя УРСР, зокрема в освіту, а також ухваленням деяких
законодавчих документів, що призвело до уніфікації системи освіти.
Отже, беручи до уваги результати здійсненого дослідження періодів процесу
як українізації, так і інших процесів розвитку національної освіти в УРСР,
ми виокремлюємо один період процесу українізації на Півдні України у 1920–1938
роках, який розділяємо на три основні етапи.
Перший етап – 1920–1922 роки – інституційний. Закладання інституцій освітньої
галузі. Характеризується нами як початок організації, не без участі наркома освіти
Г. Гринька, концептуально нової системи і структури освітнього процесу. У цей період,
окрім єдиної трудової школи, створюються освітні установи соціального виховання, де,
згідно з прийнятими урядом постановами, запроваджувалося навчання українською
мовою; формуються відносно незалежні керівні органи освіти.
Другий етап – 1923–1930 роки – прогресивний, коли під впливом суспільнополітичних і соціально-економічних умов радянський уряд офіційно запроваджує
політику «коренізації»; спостерігаються прогресивні тенденції періоду найвищих
досягнень українізації; збільшується мережа освітніх закладів, будуються нові школи,
збільшується кількість учнів, охоплених навчанням, зокрема рідною мовою;
збільшується друк українськомовної літератури тощо.
Третій етап – 1931–1938 роки – стагнаційно-регресивний, коли під впливом
ідеологічного тиску та втручання керівних органів державної влади СРСР майже в усі
сфери суспільно-політичного життя України, зокрема освіти, а також ухваленням низки
нормативно-правових документів, що призвело до уніфікації загальнодержавної
системи середньої освіти, починається згортання українізаційного процесу до повного
завершення політики українізації.
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що суспільно-політичні
трансформації в Україні в 1920–1938 роках, які безпосередньо вплинули на розвиток
національної освітньої галузі, а також на відродження і розвиток національної культури,
спричинено історичними умовами. За основу визначення періодів українізації нами
було взято концептуальні засади урядової політики як СРСР, так і УРСР спрямованої на
вирішення національного питання в Україні означеного періоду.
Перспективними для подальших наукових пошуків можуть бути питання
українізації загальноосвітньої школи в південному регіоні України в період
прогресивних тенденцій українізаційного процесу в 1923–1930 роках.
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PERIODIZATION OF THE UKRAINISATION PROCESS IN THE USSR
IN 1920–1938: A HISTORIOGRAPHIC ASPECT

The article deals with the research of the process of Ukrainianization and peculiarities of its
defined stages in the period 1920–1938. The relevance of the study of this problem has been indicated.
The stages of the defined periods of the Ukrainianisation process in 1920-1930, in particular in the
South of Ukraine, have been characterized. It has been noted in the article that the determination
of Ukrainianisation periods is based on the conceptual basis of the government policy aimed at solving
the national issue in the Ukrainian SSR of the studied period. The stages of the Ukrainianisation of the
South of Ukraine in 1920–1938 have been distinguished. The first stage (1920–1922) was the
institutional stage that was based on the establishment of educational institutions: a new system and
structure of educational process were organized, social education institutions were established, where
Ukrainian language was introduced; relatively independent governing bodies of education were formed.
The second stage (1923–1930) was the progressive period that was characterized as the period of the
highest achievements of Ukrainianisation. The third stage (1931–1938) was the stagnant and regressive
stage that was based on intensification of ideological pressure, intervention of the governing bodies
of state power of the USSR in the sphere of education of Ukraine, unification of the secondary education
system, collapse and total completion of the policy of Ukrainianisation. It has been determined that the
socio-political transformations in Ukraine during 1920–1938, which directly influenced the
development of the national educational sector, as well as the revival and development of the national
culture, were caused by historical conditions. As the basis for determining the periods
of Ukrainianisation, the conceptual foundations of the governmental policy of both the USSR and the
Ukrainian SSR aimed at resolving the national issue in Ukraine of the defined period have been taken.
Key words: public policy; de-Ukrainianisation; inertial period; national culture; national issue;
periodization; Ukrainianisation policy; regression, school reform.
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FORMATION OF MARITIME EDUCATION
SINCE THE INDEPENDENCE OF UKRAINE

The article deals with the formation of maritime education since the independence of Ukraine.
Changes in the marine education system have been investigated. The relationship between national
education and international maritime education has been revealed. Changes in the economic and social
space of an independent state have been observed. During this period, changes have occurred not only
within independent Ukraine, but in the world as a whole. Particular attention was given to English
proficiency. The requirements for officers have also changed. Much attention has been paid to life savers
and the environment. This has all led to significant changes in the maritime system. The article
analyzes the state of the research problem in pedagogical theory and teaching practice and reveals
the essence of the main research questions. The features of practical training in maritime schools are
also disclosed. The Modern Period of Reforming the Marine Education System began with Ukraine's
independence and named imitatively renewable. Marine education is a productive achievement of your
own past. During 1991-1995 it resolved questions about the future of the Black Sea Fleet and there was
a sharp reduction in not only the number of ships and the Ukrainian coastal economy of the state but
also vocational technical schools and technical colleges marine professionals, singled out as a pause .
*
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Due to the integration of Ukraine into the world of educational and professional space and reorientation
of the national training system and the certification of seafarers to the standards and requirements
of the international maritime industry, the need for introduction into the educational process was
actualized competence approach, which is a result of the activities of marine educational institutions
defined by the list of competences according to the educational and qualification characteristics
of the specialist.
Key words: independent Ukraine, education, maritime education, international conventions,
communicative approach.
Ukraine has great potential to provide highly qualified specialists to the international
fleet. The global maritime industry is rapidly developing in technical equipment, which
enhances the role of fundamental training for workers.
Marine education is tasked with providing quality training for future graduates, taking
into account international requirements and standards. The directions of reforming
the training of marine specialists are reflected in the general acts: the Laws of Ukraine
«On Education», «On Higher Education» [1], the Maritime Doctrine of Ukraine for the period
up to 2035 (2009) [2]. And also, the improvement of the national maritime education system
is in line with the requirements and standards of the International Maritime Organization
(IMO). The source of scientific and pedagogical research on the genesis of the development
of training in the maritime educational institutions of Ukraine is the historical and
pedagogical experience of their activity since the independence of Ukraine. This period
numerous reform processes in the training system of the Navy specialists. Inherent and
valuable experience was gained in organizing the training of cadets. Therefore, the practical
training of future specialists in the maritime industry comes to the fore. The educational
process in maritime establishments is more specific, which necessitates the special study
of this problem. Relevance is exacerbated by the contradictions between the need to provide
quality practical training cadets of maritime educational institutions at the present stage and
the lack of a comprehensive historical and pedagogical study of its development since the
independence of Ukraine [6].
There is a need to actively introduce the latest educational technologies with insufficient
use of constructive historical and pedagogical experience in the organization of practical
training of cadets in marine educational institutions. Another important prerequisite
is to bring maritime education up to international requirements and standards, but with the
preservation of national traditions of training the Navy. Therefore theoretical and practical
significance need to eliminate the identified contradictions. Highlighted object of the article
is the educational process in the maritime educational institutions of Ukraine.
The subject of the article is the genesis of practical training of cadets in maritime
educational institutions since the independence of Ukraine.
Purpose of the article: to reveal, on the basis of a retrospective analysis, the genesis
of practical training in maritime educational institutions during the end of the twentieth
century - the beginning of the twenty-first century and to substantiate the expediency of using
productive ideas of historical and pedagogical experience in modern practice.
Objectives of the study:
1. To analyze the state of the research problem in pedagogical theory and educational
practice and to reveal the essence of basic research questions.
2. Discover the features of practical training in the maritime educational institutions.
The scientific novelty of the study is that for the first time a comprehensive study of the
genesis of practical training in the maritime educational institutions of Ukraine was
completed at the end of the XX – beginning of the XXI century. The structural components
of the preparation were identified marine cadets as a pedagogical system (interactional,
content, temporal, functional, technological and control results) and disclosed them genesis
in each period. Particular attention should be paid to the fact that since 1991 the revival begins
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the Ukrainian Navy and the creation of national ones Naval Officers Training Institutes and
specialists.
The Modern Period of Reforming the Marine Education System began with Ukraine's
independence and named imitatively renewable. Marine education is productive
achievements of own past. During 1991-1995 it resolved questions about the future
of the Black Sea Fleet and there was a sharp reducing not only the number of ships and
the Ukrainian coastal economy the state but also vocational technical schools and technical
colleges marine professionals, singled out as a pause. Ukraine's general socio-economic
situation the development of the country created in southern region in 1991.
In the early 1990s, the economy of Ukraine was characterized by lack of competition and
market relations, low self-sufficiency through prior (which also concerned maritime
transport), degradation of property relations, deformed structure of production, priority
of militarization, distorted motivation of work. These and other factors have significantly
influenced the actions of individual economic entities and the complex transformation
processes that took place in the first decades independence, and have had some consequences.
It began a fundamentally new period of public policy, maritime and educational fields
in particular. Navy and maritime education of a sovereign country should be oriented
to modern European standards against the background of revival national traditions, which
should be reproduced in the new legislative framework [4].
The Law on Education, 1991, is the basis the development of each individual and the
key to the development of the whole society, united by common values and culture. This the
law governed the social relations that arose in the course of implementation constitutional
human right to education, rights and obligations of physical and the legal entities involved
in the implementation of this and also identified competence of state and local
self-government bodies in the field education. Under the new law, the structure of the
nationwide system education included the vocational education that young people could get
schools of the relevant profile (secondary and higher), professional lyceums, centers for
vocational education and training, training centers and retraining of workers, as well as other
types of educational institutions, providing vocational education or vocational training. In the
same year, the Law on Scientific and Technical Activities was adopted, which outlined
the basics (purpose, objectives, results, motivation) of scientific and pedagogical activity
and applied ones studies that normalized the activities of university teachers, the Ministry
of Foreign Affairs in particular.
Later, in 1998, the Law of Ukraine «On Vocational Education» was adopted, which
outlined the general grounds for existence, management and organization of vocational
education, system of institutions and organization educational process in them. Determined
the content and subjects of vocational education streamlined financial and economic relations.
This law interpreted the meaning of the concept of «vocational education» as «complex
pedagogical and organizational management measures aimed at ensuring citizens'
knowledge, skills and competences in their chosen field of professional activity, development
of competence and professionalism, education of general and professional culture» [6].
It defined the legal, organizational and financial principles of operation and development
of vocational education system. The sectoral Law of Ukraine «On Transport» (1994)
determined the basics of the industry. A year later, it was approved and the Merchant
Shipping Code (1995), which provided interpretations basic concepts and categories. Since
navigation in the sea is carried out by ships, then it is logical to interpret navigation as the use
of ships at sea. Under the Code of Merchant Shipping refers to activities related to using ships
to carry goods, passengers, luggage and mail, fishing and other marine activities, exploration
and production fossil, towing, icebreaking and rescue operations, cable laying, also for other
economic, scientific and cultural goals. Implementation of scientific, economic and cultural
needs related to merchant shipping trained professionals. In the Maritime Doctrine of Ukraine
(2009) taking into account the length of the sea borders and the area of water space of the
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country. The exploration and exploitation of the oceans resources need identification and
legislative consolidation of national interests in this field activities and setting priorities for
their implementation. In this document merchant shipping defined as related activity using
sea and river mixed navigation vessels («river seas») for the carriage of goods, passengers,
luggage and mail, fish and other marine activities, exploration and production of minerals,
performance of towing, icebreaking and rescue operations, laying cable, as well as for other
economic, scientific and cultural purposes. Accordingly, the list of specialists was thus
outlined, necessary for solving professional tasks.
In 1995, was approved Code of Merchant Shipping. The definition of merchant shipping
under which it is now given activities related to the use of ships for transportation cargo,
passengers, luggage and mail, fisheries and other marine industries, exploration and
extraction of minerals, execution of towing, icebreaking and rescue operations, cable laying,
and for others economic, scientific and cultural goals. To accomplish all these tasks specialists
with marine education of different specialties were needed. In addition to the list
of documents required for the ship, the code also indicated requirements for minimum crew
composition, which also normalized the list necessary specialists in specialties. International
Maritime Organization (IMO) defines the main areas development of maritime navigation.
In 1995 recognized the main ones seafarer training documents: International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (1978) and
International Seafarer Training and Certification Code. Complying with the requirements
of these documents allows seafarers of States, signatories to work without restriction on any
ship in the world of the Navy [5]. Later, in 2010 Amendments to these two documents (the socalled «Manila amendments») in the maritime education perspective, were identifying new
positions for command and crew, and hence, the new competencies of marine specialists (in
particular concerning the English language skills) and requirements to improve their
professional skills qualifications. Resolution 7 of the Convention establishes liability shipping
companies for the selection and training of seafarers as well it is noted that the effectiveness of
the selection, preparation and graduation processes sailors can only be assessed on the basis
of skills, abilities and competencies demonstrated by seafarers while on board. The
amendments referred to training centers - the use of training courses and programs resulting
in captains and command staff (navigators, engineers and electricians, ordinary sailors) must
possess the necessary competencies. For ships engineers additionally assumed the
introduction of management competence machine room resources, ability to manage
personnel and management of the ship's systems such as fuel, oil, ballast water and others
and on environmental protection. Standards of competence of command staff at management
levels and exploitation introduced new competencies, knowledge and skills that provide
different types of training that are required in connection with implementation on modern
vessels of new technologies and sophisticated modern equipment. Manila Amendments
documents contain of minimum requirements for competencies of ship's specialists –
navigators and ship engineers when performing certain functions at three levels: service (for
ordinary staff); operation (for watchmen assistants and mechanics); management (for captains
and senior officers) [7].
As we can see, since the declaration of independence in Ukraine, national way
of building the system began vocational education to bring it in line with the requirements
market economy. The Concept of Vocational Education of Ukraine (1991) was also directed
to this, which defined the strategic directions of its development. The Concept defines the
purpose, principles, objectives and priority areas for the development of vocational (technical)
education, defined the system of vocational (technical) education, in which the following
components are distinguished: the content of education, the process of vocational training and
education, management of educational system, activity of teachers, scientific and
methodological and information support of the system functioning education and economic
principles of development of the system of this education [1].
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The Concept covered the objectives of international cooperation and its terms
implementation. In addition, the Concept identified the factors that will affect the
development of vocational education in the 21st century, and its priorities development,
among which: intellectualization, accounting for scientific and technical achievements and
implementation of the latest technologies; formation of educational market services;
modernization of information, scientific, methodological and material support; development
of socio-economic partnership and international cooperation.
The Concept of the State Target Program was also approved in Ukraine development
of vocational education for 2011-2015, which was aimed at modernizing the structural and
substantive aspects of vocational education as an important component of the national
education system, which most substantially integrated into the country's economy through
training skilled workforce and professional staff. The study found that in recent years it was
accepted a number of national decisions aimed at developing the maritime industry,
in particular two strategic documents: «On development measures Ukraine as a Maritime
State» (2008) and the Maritime Doctrine of Ukraine on to 2035 (2009), in which maritime
economic activity is recognized one of the main components of the economy of Ukraine,
which allows to receive the legitimate non-military benefit of using the resources of Black and
Azov seas and other areas of the oceans and realize marine potential countries maritime
transport, shipbuilding and ship repair, marine natural economic complex, scientific and
experimental bases, system of marine education, not only in national interests, but and for the
development of world society.
In addition to these, it was approved Comprehensive program for Ukraine's approval
as a transit country 2002–2010, Seaport Development Strategy for the period up to 2015,
Comprehensive Development Program for the Ukrainian Danube Region for 2004–2010,
Concept of development of transport and road complex of Ukraine till 2015 and the
subsequent period, as well as the draft law «On Maritime Policy of Ukraine». In order
to introduce European standards and principles of security quality of education, taking into
account the requirements of the labor market, harmonization of standards legislation in the
field of education and social and labor relations, promotion national and international
recognition of the qualifications obtained in Ukraine and establishing an effective synergy
between education services and the labor market [3]. The National Qualifications Framework
(2011) described qualification levels and structured according to competencies. A qualification
framework for use was assigned executive bodies, institutions and implementing
organizations public education policy and educational institutions for development,
identification and correlation of qualifications. Thus, to the list of new regulatory framework,
which to 2013 determined the content of modern maritime education, referred to a number
documents, namely:
 Laws of Ukraine «On Education», «On Vocational Education», «Higher Education»,
«About Transport», «About Seaports»;
 National Qualifications Framework;
 the International Convention on Standards of Training and Watchkeeping,
for Seafarers, the Manila Amendments to the Seafarers’ Training, Certification and
Watchkeeping (STCW) Code (2010);
 Code of Merchant Shipping of Ukraine;
 Maritime Doctrine of Ukraine;
 the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International
Management Code for the Safe Operation of Ships and the International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships;
 State Standards of Vocational and Higher Education for Various Professions;
 The Concept of Vocational Education of Ukraine.
Thus, the events that took place during the period of 1991 till 2013 in the development
of maritime education, state the following: studying the source base made it possible
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to establish that the development of a national maritime education system has taken place
at a new level based on the synthesis of the productive experience of the past, modern
innovations (technical, managerial, pedagogical) and national – their traditions [4]. Study
of state documents of the period of independence testified that the south was recognized
as a highly effective territory industrial complex related to the development of marine and
river transport, shipbuilding and ship repair. Because of this at the state level set out the task
of creating an educational and training environment for the maritime industry in the region
and marine management systems. In the new state operated maritime educational
establishments were opened intermediate, higher and postgraduate levels. This process had
two waves: the early 1990s and early 2000s and was shaped by the educational services
market. The oldest maritime educational institutions (Kherson and Odessa) have been
awarded for years status of academies and have become centers of marine education,
to structure which included marine lyceums and colleges, correspondence offices and
institutes Certification training. In addition to this meaningful extension in vertical plane,
there was an expansion of the marine education system in horizontal plane by opening
branches in other cities later became independent educational institutions (for example, Azov
Maritime Institute).
New regulatory framework and increasing technological level of operation ships caused
changes to the curricula of maritime educational establishments from maintaining a stable
core in the form of: general and special training, educational, technological and swimming
practice. Ascertained increasing the level of autonomy of leading educational institutions not
only in determining the content of the variant component of the curriculum and
in perspective material, scientific and methodological support (created own scientific and
methodological centers and printing houses).
Analysis of the reporting documentation maritime educational institutions provided
the basis for the conclusion that during this period the activity of teachers was aimed
at increasing the level of scientific teaching of special disciplines, technologicalization
of educational process (creation training centers). Due to the integration of Ukraine into the
world of educational and professional space and reorientation of the national training system
and the certification of seafarers to the standards and requirements of the international
maritime industry, the need for introduction into the educational process was actualized
competence approach, which is a result of the activities of marine educational institutions
defined by the list of competences according to the educational and qualification
characteristics of the specialist.
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Токуєва А. О.
СТАНОВЛЕННЯ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ З ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

У статті розглянуто питання формування морської освіти за часів незалежності
України. Досліджено зміни в системі морської освіти. Виявлено зв’язок між національною
освітою та міжнародною морською освітою. Відзначено зміни в економічному та соціальному
просторі незалежної держави. У досліджений період зміни відбулися не лише в незалежній
Україні, а й у цілому світі. Особливу увагу було приділено вивченню англійської мови. Вимоги
до офіцерів також змінилися, центр уваги переміщується на безпеку життєдіяльності
та охорону навколишнього середовища. Все це призвело до значних змін у морській системі.
У статті проаналізовано стан дослідницької проблеми в педагогічній теорії та навчальній
практиці та розкрито суть основних дослідницьких питань. Також розкрито особливості
практичної підготовки в морських школах. Сучасний період реформування системи морської
освіти розпочався з незалежності України. Морська освіта - це продуктивне досягнення
власного минулого незалежної держави. Протягом 1991-1995 рр. вирішувалося питання щодо
майбутнього Чорноморського флоту і відбулося різке скорочення не лише кількості суден
та прибережної економіки України, а й професійно-технічних училищ та технічних коледжів
морських фахівців, виділених як пауза. Завдяки інтеграції України у світовий освітній та
професійний простір та переорієнтації національної системи навчання та сертифікації
моряків на стандарти та вимоги міжнародної морської галузі, необхідністю впровадження
у навчальний процес був актуалізований компетентнісний підхід, що є результатом
діяльності морських навчальних закладів, визначених переліком компетенцій відповідно
до освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівця.
Ключові слова: незалежна Україна, освіта, морська освіта, міжнародні конвенції,
комунікативний підхід.
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УДК 378.046-021.68:80 (477.7)»1984-2014»
Чух Г. П.*
РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1984-2014 РР.
У статті на матеріалі нормативних галузевих документів і практичних результатів
діяльності інститутів удосконалення вчителів розкрито особливості функціювання закладів,
що здійснювали підвищення кваліфікації педагогів Півдня України в 1984-2014 рр. –
національноспрямований період розвитку означеної галузі освіти. Проаналізовано вплив
освітньої реформи 1984 року на діяльність відповідних закладів підвищення кваліфікації
вчителів філологічних дисциплін Півдня України; схарактеризовано основні напрями
професійного зростання педагогів, що відбувалося у зв’язку з тодішніми нововведеннями.
Стаття містить аналіз чинників розвитку післядипломної освіти вчителів філологічних
дисциплін Півдня України в постреформаційний період.
Дослідження дало можливість визначити позитивні і негативні тенденції функціювання
закладів підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін в досліджуваний період.
Такий історико-педагогічний пошук є актуальним для вивчення можливості екстраполяції
досвіду післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін Півдня України в сучасний
освітній простір.
Зроблено висновок, що система підвищення кваліфікації як одна з підсистем
післядипломної педагогічної освіти досліджуваного періоду характеризується частими
спробами реформування всієї освітньої галузі й мовно-літературної освіти зокрема та
переорієнтацією й перепідготовкою вчителів відповідно до вимог часу. У контексті суспільних
*
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змін шкільна мовно-літературна освіта мала безпосередню проєкцію на діяльність закладів
післядипломної педагогічної освіти вчителів філологічних дисциплін південних областей
України, які визначали метою своєї діяльності створення сприятливих умов для забезпечення
освітніх потреб професійного вдосконалення педагогів, у тому числі й підвищення рівня
кваліфікації вчителів.
Ключові слова: післядипломна освіта, філологічні дисципліни, система підвищення
кваліфікації вчителів Півдня України.
Історико-педагогічні
пошуки
дають
можливість
констатувати
низку
закономірностей розвитку, позитивні чинники й недоліки в організації процесу
підвищення кваліфікації, у тому числі й учителів філологічних дисциплін, характерні
особливості функціювання, можливості й перспективи модернізації.
Різні аспекти функціювання системи підвищення кваліфікації як однієї з підсистем
післядипломної педагогічної освіти вивчали вітчизняні науковці. Нами здійснено аналіз
історико-педагогічних пошуків Жорової І. Я., Крисюка С. В., Кузьмінського А. І.,
Примакової І. Я., Худомінського П. В та ін. Аналіз наукових досліджень засвідчив
ґрунтовність вивчення післядипломної педагогічної освіти в різні періоди, у тому числі
й у 1984-2014 рр. Водночас маємо констатувати відсутність праць з історії педагогіки, які
б висвітлювали регіональні особливості розвитку післядипломної педагогічної освіти
вчителів філологічних дисциплін цього періоду. Малодослідженими залишаються
її потенціал, результати і наявні суперечності
Мета статті – визначення особливостей розвитку вітчизняної системи
післядипломної педагогічної освіти в означений період, аналіз впливу освітньої
реформи 1984 року на діяльність закладів підвищення кваліфікації вчителів
філологічних дисциплін Півдня України; характеристика основних напрямів
професійного зростання педагогів, що відбувалося у зв’язку з тодішніми
нововведеннями.
1985-2014 рр. – період формування та вдосконалення системи післядипломної
освіти, що має ознаки розбудови національної системи освіти в усіх ланках галузі
й поділяється на 2 субперіоди.
1-й субперіод – 1985-1990 рр. – закінчення радянських часів розвитку вітчизняної
освіти, які стали основою для розбудови національної системи освіти.
Вивчення урядових документів, наказів та інструкцій Міністерства освіти УРСР,
архівів функціювання ОІУВ, що здійснювали підвищення кваліфікації вчителів
філологічних дисциплін у 80-х рр. ХХ століття, дозволяє долучитися до висновків
вітчизняних учених (Березівської Л. Д. [2], Жорової І. Я. [4]., Савченко О. Я. [13].,
Примакової В. В. [4]) про те, що в перші роки реформа освітньої галузі не дала
очікуваних результатів, хоч, на думку Березівської Л. Д., проголошення і реалізація
радянської директивної реформи стало поштовхом для перебудови освіти на засадах
деідеологізації, деуніфікації, надання національного спрямування освітній політиці [1].
2-й субперіод (1991-2014 рр.) відзначений формуванням післядипломної освіти
учителів філологічних дисциплін як системи після здобуття Україною незалежності.
Відстежимо нормативні галузеві документи й практичні результати діяльності
інститутів удосконалення вчителів досліджуваного періоду за документами профільного
міністерства.
У наказі Міністерства народної освіти УРСР від 25 січня 1989 року відзначено,
що на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 06.02.88 р. № 166 «Про
перебудову системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів працівників
і спеціалістів народного господарства» та для проведення атестації підвідомчих закладів
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів заплановано у 1989 р. проведення
атестації 39 таких закладів. Серед них – Миколаївський, Одеський і Херсонський
ОІУВ [9].
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У наказі Міністерства освіти УРСР «Про організаційно-методичну діяльність
Миколаївського обласного ІУВ…» відзначено позитивну діяльність Миколаївського
обласного ІУВ з організації диференційованої курсової перепідготовки, методичної
роботи з педагогічними кадрами, поширення передового педагогічного досвіду
та проведення науково-експериментальних досліджень. Цей заклад спільно з обласним
управлінням народної освіти та методичними установами визначив й послідовно
реалізовував основні напрями методичної роботи з педагогічними кадрами. Увага
зосереджувалася на забезпеченні безперервної освіти, диференційованого підходу
до курсової перепідготовки кадрів, проведенні методичної роботи на основі діагностики
й рівня професійної майстерності. Наказом міністерства дозволено в порядку
експерименту Миколаївському обласному ІУВ самостійно формувати навчальнотематичні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів на основі вивчення рівня
професійної компетентності кадрів та заяв закладів народної освіти [7, с. 20].
Велися пошуки оптимальних структур методичних установ південних областей.
Зокрема, у м. Миколаєві за рахунок реорганізації районних методичних кабінетів
створено єдиний міський методичний центр, основними напрямами якого стало
забезпечення необхідних умов для підвищення компетентності педагогічних кадрів,
пошуки активних форм поширення передового педагогічного досвіду, досягнень
психолого-педагогічної науки. Важливим фактором активізації методичної роботи
з педагогічними кадрами стало звільнення методистів від інспекторських функцій.
Це дало можливість цілеспрямовано здійснювати роботу з перебудови навчальновиховного процесу, сприяло творчому характеру взаємовідносин між методистами
та вчителями. На рівні інституту, методкабінетів, шкіл, ПТУ створено на діагностичній
основі картки адресної методичної допомоги. Зокрема, Миколаївський інститут
удосконалення вчителів упроваджував у практику надання методичної допомоги
за заявками педагогічних колективів та окремих педагогів, значну увагу приділяв
систематичному вивченню професійної компетентності педагогів [7].
Отже, діяльність обласних ІУВ південних областей України цього періоду була
спробою розбудови нової вітчизняної системи освіти з урахуванням кардинальних
перетворень у шкільній та післядипломній освіті.
На початку 1990-х рр. запроваджуються спільні проєкти ОІУВ південних областей
України, що займалися підвищенням кваліфікації вчителів філологічних дисциплін,
із зарубіжними закладами освіти. Зокрема, в Одесі в серпні 1993 року розпочато таку
співпрацю під керівництвом Евелін Ульріх з Представництвом ФРН у справах шкіл
за кордоном, з яким інститут встановив тісні стосунки. Уже в травні 1994 року було
проведено семінар Одеського інституту удосконалення вчителів, за сприяння
Представництва ФРН, з питань покращення роботи з вивчення німецької мови. Згодом
робота з Представництвом поглиблювалася і розширювалася. У 1994 році інститути
удосконалення вчителів південних областей України беруть участь у проєкті
«Конференція освітян України і Канади», яка проходила в Одесі, Миколаєві і Херсоні.
Захід дав поштовх до вивчення досвіду роботи канадських вчителів. Була організована
робота шести груп вчителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів,
учителів історії, української мови та керівників шкіл; два тижні викладачі з Канади
(Андрій Мельник, Валентина Курилів та ін.) знайомили освітян зі своїми технологіями
навчання. У 1995 році до роботи в навчально-методичній лабораторії іноземних мов
Одеського ОІУВ приступила методист Барбара Льох, а лабораторії болгаристики —
співпрацівник Варненського УПКБ Лідія Славова. Крім того, цей інститут
удосконалення вчителів встановив тісні зв’язки з Британським Центром, Французьким
Альянсом, Баварським Будинком, які діють в Одесі. Це дало можливість значно
підвищити якість курсової перепідготовки вчителів тих іноземних мов, що вивчаються
в закладах освіти Одеської області, надати допомогу вчителям болгарської мови
та літератури, які викладали в школах з болгарським складом учнів. А кращі вчителі
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німецької мови отримали можливість протягом двох тижнів знайомитися з життям
німців у ФРН [14]. Аналогічний підхід до організації цієї роботи продемонстровано
і в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних
кадрів (м. Херсон): співпраця з Корпусом Миру США в Україні, Британською Радою,
Французьким Альянсом, Гете-Інститутом в Україні (залучення носіїв мов до проведення
лекційних та практичних занять на курсах, семінарах тощо) [3, с. 124].
Документи профільного міністерства, як і архівні матеріали, що відображають
діяльність закладів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов досліджуваного
періоду не фіксують інших радикальних змін в організації роботи чи проблематиці цієї
ланки шкільної мовно-літературної освіти. Зокрема, інструкція Міністерства освіти
УРСР регламентує, що з 1984-1985 навчального року в ІХ і Х класах середніх
загальноосвітніх шкіл на вивчення іноземної мови відводиться по 1 годині на тиждень,
хоч навчання в цих класах здійснювалося за навчально-методичними комплектами,
розрахованими на більшу кількість годин. Ця особливість методики стала предметом
розгляду під час усіх форм підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов [10].
Перегляд підходів до викладання однієї з іноземних мов й результативність цього
процесу в УРСР загалом і в південних областях зокрема викладено в наказі Міністерства
освіти УРСР «Про стан викладання, рівень знань і умінь та навичок учнів з іспанської
мови у загальноосвітніх школах» 1988 року: іспанську мову вивчає така кількість учнів,
яка становить лише близько 1 % учнів від учнів загальноосвітніх шкіл, що вивчають
іноземні мови (англійська мова – 63, німецька – 24 %, французька – 12 %), хоча,
відповідно до чинних нормативних документів, для задоволення потреб народного
господарства необхідна кількість учнів, які вивчають іспанську мову, складає 10 %.
Скорочено вивчення іспанської мови в низці областей, серед яких зазначена
й Херсонська. Спостерігається «витіснення англійською мовою в багатьох школах
французької, німецької та іспанської, що створює прецендент для скорочення вивчення
цих
мов
і
вишах,
середніх
спеціальних
навчальних
закладах
і профтехучилищах» [11, с. 4]. У наказі зазначено, що «недостатня увага приділяється
також поглибленому вивченню цього предмета». Однак відзначено, що з 8 шкіл
України, де іспанська мова вивчається поглиблено й викладається з 1 класу, 2 заклади –
у Одеській та Херсонській областях [там само, с. 3]. Залишається недостатнім
професійний рівень частини вчителів іспанської мови. Багато з них працюють в умовах
фахової ізольованості (по 1-2 учителі в районі або області). Значна кількість методичних
установ (райметодкабінети, кабінети іноземних мов ІУВ) не мають фахівців іспанської
мови, що негативно позначається на організації кваліфікованої методичної допомоги
[там само, с. 4].
Отже, післядипломна освіта вчителів іноземних мов у досліджуваний період
визначалася об’єднанням зусиль освітніх установ, міжнародних організацій,
педагогічної громадськості.
З 1994 року у зв’язку з уведенням у школах з українською мовою навчання нового
курсу «Зарубіжна література» кабінети російської мови і літератури обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти проводили організаційно-методичну роботу щодо
забезпечення результативності вивчення цього предмета. Здійснено підвищення
кваліфікації педагогів; постійно функціюють творчі групи вчителів, які напрацьовують
методичні розробки з найбільш складних тем курсу.
Радикальні зміни відбулися в досліджуваний період у шкільній українськомовній
мовно-літературній освіті. Законодавчо закріплена обов’язковість вивчення української
мови, відкриття шкіл з українською мовою навчання, профільних класів з поглибленим
вивченням української мови і літератури, уведення факультативів «Народознавство»,
«Українознавство», функціювання в загальноосвітніх закладах кабінетів народознавства
(світлиць) тощо. Окрім цього, важливим аспектом діяльності курсів підвищення
кваліфікації вчителів української мови і літератури стала популяризація нової
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методичної системи навчання української та російської мов у загальноосвітніх школах.
Відповідне рішення колегії Міністерства народної освіти УРСР рекомендувало в 1991–
1992 навчальному році розпочати з 5-6 класів запровадження нової методичної системи
навчання рідної та близькоспорідненої мови в усіх школах республіки.
Експериментальна робота проводилась лабораторією навчання
української
та російської мов НДІ УРСР з 1981–1982 н. р. по 1988–1989 н. р. у 10 школах, з них –
3 навчальні заклади Херсонської області: середні школи № 1, № 11 м. Херсона, Каховська
середня школа №2). До проведення дослідження в південному регіоні були залучені
й викладачі мови та методики мови відповідних кафедр Херсонського педінституту,
а також працівники кабінетів мови і літератури обласних ІУВ [8, с. 3, 5].
Суть нової системи полягала, по-перше, в особливих способах структурування
програмового матеріалу для занять, по-друге, у послідовному здійсненні органічного
взаємозв’язку в навчанні близькоспоріднених мов, зокрема в оптимальному
використанні переносу знань, умінь і навичок з однієї мови на іншу, по-третє,
у докорінній перебудові форм і методів навчання. Проводилося дослідження
за спеціальними пробними підручниками, у підготовці яких, крім науковців
лабораторії навчання української та російської мов НДІ УРСР, брали участь учителіекспериментатори та викладачі педінститутів [там само, с. 7].
Також передбачалося вивчення нової системи навчання української і російської
мов в системі курсової перепідготовки вчителів. Розроблення нової методичної системи
навчання української і російської мов в умовах українсько-російського та російськоукраїнського білінгвізму, упровадження якої в практику масової школи мало позитивно
вплинути на якість знань і навичок учнів [8].
Робота з розширення мережі українських шкіл в південних областях України
розпочалася на початку 1990-х років з прийняттям урядової постанови та відповідного
документа профільного міністерства. Комплексний план виконання державної
програми розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР
на період до 2000 року передбачав «з метою утвердження державності української мови
… забезпечити її обов’язкове вивчення в дошкільних навчальних закладах,
загальноосвітніх школах, ПТУ, вишах республіки» [6, с. 4]. Відповідно до національного
складу й потреб населення планувалося завершити формування мережі
загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних закладів… у Миколаївській,
Одеській, Херсонській областях… – до 1999 року [там само, с. 5]. Для здійснення цього
процесу чітко визначили конкретну мережу шкіл, ПТУ, дитячих садків, які гарантовано
працювали в українськомовному, російськомовному та інших режимах і відповідали
б етнічній специфіці певної території. У російськомовних школах відкривалися
українські класи за наявності 8-10 заяв батьків.
З-поміж іншого, у комплексному плані передбачалося подбати про забезпечення
в цих школах мовного режиму, який сприяв би оволодінню дітьми державною
мовою [6, с. 5-6]; здійснити поступовий перехід на новий український правопис; …
внесення до підручників, посібників та іншої навчальної літератури, що готується
до друку змін відповідно до нового українського правопису [там само, с. 11]; забезпечити
викладання фізичного виховання, праці, образотворчого мистецтва й співів, креслення
державною мовою, для цього планувалося здійснити перепідготовку вчителів, які
змогли б працювати в українськомовних школах [там само, с. 14]; розширити підготовку
та перепідготовку вчителів української мови й літератури в педінститутах
і університетах для повного забезпечення цими кадрами всіх навчально-виховних
закладів республіки; здійснювати підготовку таких фахівців як другої спеціальності
на факультетах педагогіки і методики початкового навчання 12 педагогічних інститутів
(у цьому переліку – Миколаївський. Одеський, Херсонський) [там само, с. 15].
Реалії виконання плану, у якому задекларовано виконання урядової постанови
«Про державну програму розвитку української мови та інших національних мов
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в Українській РСР», розглянемо на прикладі Херсонської області. У нашому дослідженні
такий аналіз важливий для відстеження взаємозв’язку і взаємовпливів процесів,
що відбуваються в шкільній мовно-літературній освіті й післядипломній педагогічній
освіті, зокрема вчителів української мови і літератури, ролі Херсонського ОІУВ у цих
реформаційних процесах.
У 1992 р. в Херсонській області з 548 шкіл 409 – українськомовні, 78 – двомовні, 61 –
російськомовна. Українською мовою навчалися 53,1 % учнів проти 51,0 % у 1989 році.
У порівнянні з 1989 роком кількість шкіл, у яких відкриті українськомовні класи, зросла
на 58 одиниць. Наприклад, у Херсоні в 1989 році була 51 російськомовна школа, 1 –
змішана й 5 – з українською мовою навчання. У 1992 р. з 59 шкіл – 15 російськомовних,
6 українськомовних, у 39 відкриті українськомовні класи, у т.ч. відновлено 6 шкіл, які
в минулому були українськомовними. У Каховці залишилось лише 2 російськомовні
школи. Поглиблене вивчення української мови і літератури здійснювалося в 92 класах,
на 246 факультативах, у 1505 групах курсів за вибором, якими охоплено 46,8 тис. учнів,
що складає 26% від загальної їх кількості [12, с. 10].
Визначено заходи щодо задоволення мовних потреб національних меншин, які
проживають на території області. У Білозерському, Іванівському, Нижньосірогозькому,
Чаплинському районах організовані факультативи вивчення мови турків-месхетинців.
У Генічеському районі 177 кримських татар вивчали рідну мову як предмет, 28 –
факультативно [12].
Загальноосвітні навчальні заклади Херсонської області зіткнулися з гострою
проблемою нестачі вчителів української мови і літератури. Через це 84 вчителі
працювали не за фахом, 97 – пенсійного віку. У Херсоні, зокрема, – 25 пенсіонерів, 31 –
неспеціаліст. З цієї причини та через змінність занять не здійснювався поділ класів на
групи під час вивчення української мови і літератури в частині шкіл Херсона, Нової
Каховки, Генічеського та інших районів. Деякі вчителі мали тижневе навантаження
до 34 год. [12, с. 13].
Для більш повного задоволення в найближчі роки закладів області спеціалістами
з української мови та літератури з урахуванням поділу класів на групи було проведено
організаторську роботу з раціонального розподілу вчителів, вихователів продовженого
дня. Направлено частину випускників педінститутів і педучилищ, які отримали
кваліфікацію вчителя початкових класів або вчителя російської мови та літератури
і володіють українською мовою, а також інших дисциплін гуманітарного профілю,
з яких в області не вистачає педагогічних кадрів, за їхнім бажанням на роботу вчителями
української мови і літератури з подальшими зарахуванням їх на навчання без відриву
від виробництва на спеціальних та філологічних факультетах університетів
і педінститутів.
У Херсонському ОІУВ створено в межах штатного розпису кафедри
українознавства і управлінської діяльності та кабінет мови національних меншин.
Рішення колегії рекомендувало винайти за рахунок місцевих ресурсів кошти для
матеріального заохочення педагогічних працівників, які перейшли на викладання
навчальних дисциплін українською мовою [12, с. 8]. Ураховуючи гостру потребу шкіл
області в учителях української мови і літератури, укладено договори на цільову
підготовку фахівців у 7 педінститутах, збільшено прийом студентів на відділення
української філології Херсонського педінституту .
У всі навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації Херсонського
ОІУВ для удосконалення змісту підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів
уведено національний компонент змісту освіти обсягом 16 год., який передбачав
вивчення рідної мови і літератури, історії свого народу, його традицій, звичаїв, знання
про суспільний і державний устрій незалежної України. Організовані спецкурси
«Вивчаємо українську мову», «Ідеї та традиції народної педагогіки в сучасній школі»,
«Етнографія і фольклор рідного краю України», факультативи «Культура українського
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ділового мовлення», «Основи духовної культури». Практикувалося проведення
інтегрованих курсів української і російської мов з питань наступності у вивченні
української мови і літератури, культури і мистецтва. Заняття з методики вивчення мов
доповнено експериментальними методиками: системою укрупнення навчальних
одиниць, системою модульно-розвивального навчання
Рішення колегії Міністерства освіти УРСР відзначало й недоліки в шкільній мовнолітературній освіті Херсонської області, що було наслідком, з-поміж іншого,
і недостатньо ефективної роботи з підвищення кваліфікації означеної категорії
педагогів: «частина вчителів … користується застарілими дидактичними матеріалами,
платівками, пісенною фонотекою; повільно вилучається застаріла література. Виявлені
недоліки й у викладанні української мови і літератури. В окремих перевірених школах
Голопристанського району, Херсона вчителі-словесники не позбулися старих методів
навчання, стереотипів, що не дає можливості реалізувати в повній мірі сучасне
прочитання творів. Вони не спрямовують зусиль на розвиток особистості учня.
Не набула нових якостей фахова підготовка. Вчителі досить часто допускають
мовленнєві помилки, кальки» [12]. Усе це негативно впливало на рівень і якість знань
учнів. Суттєвою перешкодою у виконанні Закону про мови було переважно
російськомовне оточення, особливо в міській місцевості: робота служб побуту,
транспорту, торгівлі, зв’язку.
Отже, у контексті суспільних змін шкільна мовно-літературна освіта мала
безпосередню проєкцію на діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти
вчителів філологічних дисциплін південних областей України, які визначали метою
своєї діяльності створення сприятливих умов для забезпечення освітніх потреб
професійного вдосконалення педагогів.
Новою формою популяризації досвіду вчителів, у тому числі й філологічних
дисциплін, у досліджуваний період стало видання обласними інститутами
післядипломної педагогічної освіти науково-методичних журналів. Зокрема, в Одесі
в 1993 році відроджено традицію губернського відділу освіти 1923–1925 рр. – видання
часопису для вчителів «Наша школа». З 2005 року в Південноукраїнському
регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Херсон)
виходить науково-методичний журнал для вчителів «Таврійський вісник освіти».
У 2006 році видавничий відділ цього закладу післядипломної освіти розширив свої
можливості, отримавши свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до
державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції.
На кінець досліджуваного періоду у видавництві Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів видано 18 навчально-методичних
посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 22 монографії науковців для
педагогів, низка методичних рекомендацій для вчителів (автори – науковці та методичні
працівники академії) тощо [3, с. 192].
Таким чином, для системи підвищення кваліфікації як однієї з підсистем
післядипломної педагогічної освіти досліджуваного періоду характерна розбудова нової
національної системи освіти та відповідна переорієнтація й перепідготовка вчителів
відповідно до вимог часу. Напрямами подальшого дослідження цієї проблеми
уважаємо методичні аспекти екстраполяції конструктивного досвіду в сучасну освітню
галузь. Це і є перспективою подальшого наукового пошуку.
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Chuk G. P.
DEVELOPMENT OF POSTGRADUATE EDUCATION OF TEACHERS
OF PHILOLOGICAL DISCIPLINES OF THE SOUTH OF UKRAINE IN 1984-2014

In the article on the material of normative branch documents and practical results of the activities
of teachers’ improvement institutes, the peculiarities of the functioning of the institutions that have
upgraded teachers’ qualification of the South of Ukraine in 1984-2014, nationally oriented period
of development of the specified field of education, are revealed.
The influence of the educational reform of 1984 on the activity of relevant institutions for the
improvement of teachers’ qualification of philological disciplines of the South of Ukraine is analysed.
The main directions of teachers’ professional development are described, which was connected with the
innovations of that time. The article analyses factors of development of postgraduate education
of teachers of philological disciplines of the South of Ukraine in the post-reform period.
The search made it possible to determine the positive and negative tendencies of functioning
of teachers’ improvement institutes of philological disciplines in the studied period. Such a historical
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and pedagogical search is relevant to study the possibility of extrapolation of the experience
of postgraduate education of teachers of philological disciplines of the South of Ukraine into the modern
educational space.
It is concluded that the system of professional development as one of the subsystems
of postgraduate pedagogical education of the studied period is characterized by frequent attempts
to reform the entire educational field and language and literary education in particular, and
reorientation and retraining of teachers according to the requirements of the time.
In the context of social changes, the school linguistic and literary education had a direct
projection on the activity of postgraduate teacher education institutions of the philological disciplines
of the southern regions of Ukraine, which set out the purpose of their activities to create favourable
conditions for the educational needs of teachers’ professional development, including teacher training.
Key words: periodization and postgraduate education development, teachers-philologists,
the South of Ukraine.
Дата надходження статті: «16» серпня 2019 р.
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