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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 
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кандидат педагогічних наук, доцент 

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 
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Статтю присвячено проблемі формування культури безпеки професійної 

діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці. Визначено і обґрунтовано 

стратегічні цілі, спрямовані на формування у майбутніх інженерів з охорони 

праці мотиваційно-ціннісних орієнтирів в безпеці, професійної компетентності в 

галузі охорони праці, розвиток у них професійно-важливих і особистісних 

якостей, необхідних для виконання різних завдань професійної діяльності. 

Ключові слова: культура безпеки, професійна підготовка, інженер з 

охорони праці, цілі формування. 

The article is devoted to the problem of developing a security culture of 

professional activity of future labor protection engineers. The strategic goals aimed at 

the formation of future labor protection engineers' motivational and value focusing in 

safety, professional competence in the field of occupational safety, and the development 

of professionally important and personal qualities necessary for performing various 

tasks of professional activity have been determined and justified. 

Keywords: security culture, professional training, labor protection engineer, goal 

formation. 

 

Важливим завданням побудови педагогічної системи формування культури 

безпеки професійної діяльності (КБПД) у майбутніх інженерів з охорони праці є 

визначення і обґрунтування цілей навчальної діяльності студентів. Аналіз 

наукових   публікацій   А. Андрощук   [1],   О. Коваленко   [2],   М. Михнюк   [3],  

В. Радкевич [4] з проблеми цілепокладання дозволив встановити такі рівні 

побудови цілей формування КБПД у майбутніх інженерів з охорони праці: 

генеральна мета (рівень держави), стратегічна мета (рівень вищого навчального 

закладу), тактичні цілі (рівень конкретних навчальних дисциплін). 
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Метою статті є обґрунтування і розгляд стратегічних цілей формування 

культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці. 

На підставі результатів аналізу психолого-педагогічної літератури, 

практичного досвіду професійної підготовки інженерів з охорони праці нами було 

визначено, що стратегічна мета спрямована на формування у майбутніх інженерів 

з охорони праці мотиваційно-ціннісних орієнтирів в безпеці, професійної 

компетентності в галузі охорони праці, розвиток у них професійно-важливих і 

особистісних якостей, необхідних для виконання різних завдань професійної 

діяльності. Стратегічна мета реалізується в таких підцілях: мотиваційно-ціннісній, 

компетентнісній, розвиваючій. 

Мотиваційно-ціннісна стратегічна мета формування КБПД у майбутніх 

інженерів з охорони праці передбачає наповнення освітнього процесу професійної 

підготовки інженерів з охорони праці мотиваційними цінностями і потребами в 

області безпеки. Мотиваційно-ціннісна мета відображається у формуванні у 

майбутніх інженерів з охорони праці потреб до оволодіння знаннями в галузі 

охорони праці, охорони здоров'я, культури праці, загальної культури, а також 

потреб до безпечної професійної діяльності; створенні переконаності в 

значущості структурних компонентів КБПД (загальної культури, культури 

охорони праці, культури праці, культури здоров'я) і необхідності їх освоєння для 

успішного здійснення професійної діяльності; формуванні ціннісного ставлення 

та інтересу до збереження життя і здоров'я в процесі праці, раціональної 

організації робочого місця та робочого простору; розвитку прагнення до 

дотримання вимог безпеки та підвищення рівня КБПД; забезпеченні позитивної 

мотивації до комунікативної взаємодії (умінь працювати в команді, умінь 

аргументувати свої думки) і партнерства в області розвитку усвідомленої 

культури безпеки у працівників (умінь вирішення конфліктних ситуацій). У 

процесі реалізації цієї мети майбутні інженери з охорони праці повинні чітко 

усвідомлювати і розуміти важливість вивчення міжнародних стандартів 

управління в галузі охорони праці, необхідність оволодіння видами діяльності 

щодо забезпечення захисту від професійних ризиків, попередження виробничого 

травматизму, виявлення порушень законодавства про охорону праці та вимог 

безпеки. 

Компетентнісна стратегічна мета, що базується на компетентнісному 

підході, передбачає формування у майбутніх інженерів з охорони праці 

професійної компетентності в галузі охорони праці, що представляє собою 

комплекс професійних знань, умінь, навичок, компетенцій, досвіду професійної 

діяльності. 

Основними завданнями, що забезпечують компетентнісну мету, є: 

– глибоке освоєння працеохоронних знань про основні принципи 

забезпечення безпеки виробництва; шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що 

впливають на працівників в процесі праці, їх кількісні, тимчасові, просторові і 

нормативні характеристики; методи ідентифікації професійних ризиків і 

принципи управління ними; способи і засоби захисту від небезпек і шкідливостей; 

заходи щодо профілактики виробничого травматизму та збереження життя і 

здоров'я; 
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– формування працеохоронних умінь здійснення безпечної професійної 

діяльності, яка включає: розробку системи управління охороною праці в 

організації; організацію робіт, спрямованих на створення, застосування і 

забезпечення функціонування системи управління охороною праці на 

підприємстві; планування та впровадження заходів по забезпеченню безпеки 

праці і профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань; 

оцінку стану умов і охорони праці, їх аналіз на відповідність законодавчим 

нормативним вимогам; навчання персоналу з питань охорони праці, формування і 

розвиток у працівників норм і правил безпечної поведінки в процесі виконання 

трудових обов'язків; мотивацію і стимулювання працівників до безпечної 

поведінки та підвищення безпеки праці. Крім того, компетентнісна мета 

передбачає формування у майбутніх інженерів з охорони праці вмінь до високого 

ступеня самоорганізації навчальної діяльності, вмінь до аналізу власного рівня 

культури безпеки, оцінці своїх можливостей і здібностей, адаптації та мобільності 

в мінливих умовах професійної діяльності. 

Реалізація даної мети на етапі підготовки бакалаврів здійснюється через 

зміст комплексу дисциплін, що включають працеохоронний, організаційно- 

управлінський, правовий, ергономічний, здоров'язберігаючий, комунікативний 

компоненти. На етапі підготовки магістрантів позначена мета розкривається через 

структурування спеціального курсу «Культура безпеки професійної діяльності» за 

допомогою лекційних, лабораторних, практичних занять, самостійної діяльності 

студентів. 

Розвиваюча стратегічна мета спрямована на розвиток у майбутніх 

інженерів з охорони праці професійно-особистісних якостей і здібностей, 

необхідних для набуття навичок, що характеризуються високим рівнем КБПД. 

Так, майбутній інженер з охорони праці, націлений на виконання обов'язків 

професійної діяльності з урахуванням підвищених вимог безпеки і розвиток 

усвідомленої культури безпеки у персоналу, повинен бути відповідальним, 

дисциплінованим, самоорганізованим, виконавчим, обов'язковим, принциповим в 

прийнятті рішень, вимогливим до персоналу щодо дотримання і виконання норм 

безпеки. Інженер з охорони праці повинен оперативно і швидко приймати 

рішення у разі настання нещасного випадку на виробництві або виникнення 

аварії, в процесі здійснення контролю за станом умов і охорони праці повинен 

бути спостережливим і уважним. 

У ході нормативного, методичного, інформаційного забезпечення 

управління охороною праці важливо виділити такі актуальні якості як 

сумлінність, аналітичний розум, критичне мислення, тактовність, 

комунікабельність, емоційна стійкість. Крім того, основу професійно- 

особистісних якостей інженера з охорони праці складають: старанне і 

відповідальне виконання запланованих заходів з підвищення безпеки праці, 

впровадження у виробництво безпечних технологій, сучасних засобів 

колективного та індивідуального захисту; ініціативність і організованість щодо 

оптимального управління охороною праці на виробництві; здатності до 

особистісної самосвідомості та саморозвитку з метою підвищення власного рівня  

КБПД. 
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Таким чином, встановлені стратегічні цілі формування культури безпеки 

професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці повинні сприяти у 

них мотиваційно-ціннісним орієнтирам в безпеці, формуванню професійної 

компетентності в галузі охорони праці і розвитку у них професійно-важливих і 

особистісних якостей. 

 

 
Список використаних джерел 

1. Андрощук І. В. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та 

технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності: теорія і методика : 

монографія. Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. 455 с. 

2. Коваленко О. Е. Методика професійного навчання : підручник. Х. : 

Вид-во НУА, 2005. 360 с. 

3. Михнюк М. І. Розвиток професійної культури викладачів спеціальних 

дисциплін будівельного профілю : монографія. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2015. 368с. 

4. Радкевич В. О. Теоретичні і методичні засади професійного навчання 

у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / за. ред. 

Н. Г. Ничкало. К. : Укр ШНТЕІ, 424 с. 

 
 

АНАЛІЗ ВСТУПНИХ ВИМОГ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОЇ 

АКАДЕМІЇ США ВЕСТ-ПОЙНТ 

 

Анацький Р. В. 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

старший викладач 

Національна академія Національної гвардії України 

м. Харків, Україна 

 

В статті наведено аналіз вимог, що висуваються до абітурієнта на шляху 

вступу до військової академії США Вест-Пойнт. Однією з вимог до вступу є 

успішне складання іспиту «Оцінка фізичної придатності абітурієнта». Іспит 

використовується для прогнозування здібності абітурієнта до виконання 

програми з фізичної підготовки під час навчання в академії. Іспит складається з 

6 вправ, які описано у роботі. 

Ключові слова: іспит, фізична придатність, Вест-Пойнт, США. 

The article provides the analysis of the admission requirements at West Point 

Academy, the USA. One of them is the successful passing the exam "Candidate Fitness 

Assessment". The exam is used to predict the applicant's ability to complete a physical 

education program while studying at the academy. It consists of 6 exercises described 

in the article. 
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Підготовка військових фахівців у навчальних закладах провідних країн 

НАТО починається з жорсткого фізичного та психологічного відбору кандидатів 

на навчання [5]. І тому сьогодні, коли Україна обрала шлях інтеграції до НАТО, 

актуальним стає досвід з організації фізичної підготовки, набутий іншими 

країнами – США [2], Литви [4], Франції [5], Великобританії та Канади [1, 3], для 

імплементації в національну військову освіту. 

Однією з вимог до вступу до Військової академії США Вест-Пойнт є 

успішне складання іспиту «Оцінка фізичної придатності абітурієнта» (CFA). 

Складання цього іспиту є однією з вимог для вступу в різні академії збройних сил, 

військово-повітряних сил, військово-морського флоту та торгівельного флоту 

США. «Оцінка фізичної придатності абітурієнта» – це тест на силу, спритність, 

баланс, потужність, швидкість і витривалість. Він використовується для 

прогнозування здібності абітурієнта до виконання програми з фізичної підготовки 

під час навчання в академії West Point. 

Результати цього тесту є важливими для загальної оцінки вступного 

рейтингу абітурієнта. Для того, щоб претендувати на вступ до West Point, 

абітурієнтам пропонують звернути увагу на свій загальний рівень фізичної 

підготовленості. Якщо у абітурієнта виникають сумніви з приводу свого рівня 

фізичної активності, йому пропонується використовувати рекомендовані правила, 

тобто покрокову підготовку для щоденного покращення фізичної підготовленості, 

що є у вільному доступі на сайті академії. 

Абітурієнт несе особисту відповідальність за те, щоб екзаменатор прийняв 

іспит, а інша людина зробила відео. Екзаменатором може бути вчитель фізичної 

культури, офіцер зв'язку військової академії (MALOs), військовий або унтер- 

офіцер США (всі гілки), професор військових наук, інструктор J/ROTC. 

Екзаменатором іспиту не може бути родич або тренер. Абітурієнт повинен ввести 

контактну інформацію свого екзаменатора з тестування в Інтернеті через 

особистий портал абітурієнта. Екзаменатор іспиту отримає електронне 

повідомлення із посиланням на сайт, де він повинен записати результати іспиту 

абітурієнта. 

Іспит складається з наступних вправ: кидок баскетбольного м’яча, 

підтягування або вис на зігнутих руках (для жінок), човниковий біг, модифіковані 

присідання, віджимання та біг на 1 милю. Абітурієнт повинен створити відео, на 

якому відображено його виконання віджимань і підтягувань, або віджимань і вису 

на зігнутій руці для жінок. Це відео необхідне для подачі заявки на вступ до 

Військової академії США. 

Є загальні вимоги щодо виконання тестових вправ. 

1) Кидок баскетбольного м’яча вимірює здібність розвивати силу плечей, 

координацію тіла і рівновагу в нерухомому положенні. Виконується однією 

рукою з положення, стоячи на колінах. Під коліна дозволяється підкласти 

килимок. Не дозволяється вставати на одне коліно, виконувати кидок обома 

руками, перетинати базову стрічку на підлозі після кидка (падати вперед). 

Чоловіки повинні виконати кидок не менш ніж на 69 футів (≈21м), жінки – на 42 
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фута (≈12,8м). Виконавець має змогу виконати три спроби за дві хвилини, з яких 

зараховується найкраща. 

2) Підтягування застосовують для виміру м’язової сили і витривалості 

плечей та спини. Вимоги до виконання підтягувань у Вест-Пойнт майже не мають 

розбіжностей з національними вимогами, за винятком вимог до хвату за 

перекладину. У Вест-Пойнт дозволяється лише хват зверху, коли усі п’ять пальців 

разом. В національних вимогах до підтягувань абітурієнтам дозволяється 

використовувати «великий хват зверху», коли великий палець розташований 

окремо. Чоловіки повинні виконати не менш 12, жінки – не менш 2 підтягувань. 

Вис на зігнутих руках – для жінок є альтернативою підтягуванням. Вправа 

зараховується, якщо абітурієнтка знаходилась у положенні вису на зігнутих руках 

не менше 31с. Не дозволяється: застрибувати на перекладину; розташовувати 

підборіддя нижче перекладини та закидати голову назад; виконувати вправу 

хватом знизу; розгойдуватися. 

3) Човниковий біг є показником анаеробної сили, спритності та швидкості. 

Дистанція складається з 4 відрізків по 30 футів (9,14м) і є аналогом човникового 

бігу 10х10м, що застосовується в армії. Чоловіки повинні виконати тест не нижче 

8,1с, жінки – 9,4с. Дозволяється виконати дві спроби з хвилинною перервою і 

зарахувати кращу зі спроб. 

4) Модифіковані присідання вимірюють силу та витривалість м’язів живота. 

В армії ця вправа називається «підйом тулуба в сід з положення лежачи, руки за 

головою». Кандидат повинен: прийняти положення, лежачи на спині на підлозі, 

зігнути коліна (приблизно 90º) зі схрещеними руками, витягнутими пальцями, що 

торкаються верхньої частини плечей. Лопатки виконавця повинні торкатися 

плоскої поверхні. 

За командою "починай", зігнутись від стегна, піднімаючи лікті, щоб вони 

торкалися передньої середньої точки (або вище) стегна, кінчиками пальців 

залишаючись в контакті з верхньою частиною плечей в будь-який час; 

повернутись в положення лежачи, витягнувшись від стегна, доки лопатки не 

торкнуться плоскої поверхні. Після початку тесту абітурієнт може відпочивати 

лише у положенні «вгорі», кінчики пальців постійно стикаються з плечима. 

Чоловіки повинні виконати не менше 81 рази, жінки – 78 рази. Надається одна 2- 

хвилинна спроба. 

5). Віджимання вимірюють м’язову витривалість верхньої частини тіла. 

Абітурієнт повинен: зайняти положення лежачи (живіт до землі), спираючись 

одним коліном на рівну поверхню. За командою “упор прийняти”, прийняти 

положення упору лежачи, спираючись на руки, ноги можуть бути разом або на 

відстані до 12 дюймів. Якщо дивитись збоку, то тіло повинно утворювати пряму 

лінію від плечей до щиколоток. За командою «починай» розпочати віджимання, 

згинаючи лікті та опускаючи все тіло як єдине ціле, поки руки розташовані 

принаймні паралельно землі; поверніться у вихідне положення, випрямивши руки 

та піднявши все тіло як єдине ціле. Виконавець може відпочивати у положенні 

“вгорі”, згинаючи або розгинаючи спину, якщо він не відриває руку/ногу від 

підлоги або не торкається будь-якою іншою частиною тіла підлоги. Чоловіки 
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повинні виконати не менш 78 віджимань, жінки – 41. Надається одна 2-хвилинна 

спроба. 

6) Біг на 1 милю (1609м) вимірює аеробну здатність виконувати фізичну 

роботу. Абітурієнт повинен зайняти вихідну позицію за лінією старту. За 

командою "марш" абітурієнт повинен бігти безперервно протягом однієї милі, при 

цьому перехід на ходьбу дозволяється, хоча категорично не рекомендується. 

Найкращим часом подолання дистанції для чоловіків є 5 хв 20с, для жінок – 6 хв. 

За висловлюваннями самих керівників Департаменту фізичного виховання 

Вест-Пойнт, виконання саме кидка м’яча і бігу на 1 милю викликають значні 

труднощі у абітурієнтів. Кожна вправа оцінюється за 100 бальною шкалою. В 

табл.1 наведені максимальні результати, в разі виконання яких абітурієнт може 

отримати 100 балів. 

Таблиця 1 
 

Максимальні показники продуктивності за 100 шкалою 

 
Тести чоловіки жінки 

Кидок баскетбольного м’яча, м 31,08 
(102 фута) 

20,72 
(68 фута) 

Підтягування, разів 18 7 

Човниковий біг, с 7,8 8,6 

Модифіковані присідання 95 95 

Віджимання 75 50 

Біг 1 миля, хв., с. 5:20 6:00 

 

Процедура проведення іспиту. В тестовий день абітурієнту рекомендують 

провести 20-30хв активну розминку із застосуванням вправ на розтягування. Іспит 

повинен бути виконаний відповідно графіку та вказівок, табл.2. Після того, як 

тестування розпочнеться, абітурієнтам забороняється проводити додатковий 

відпочинок або займатися, крім того, що прописано в інструкціях до тестування. 

 

Таблиця 2 

Графік виконання іспиту «Оцінка фізичної придатності абітурієнта» (CFA) 
Тести Початок часу 

виконання 

тесту 

Тривалість 

виконання 

тесту 

Час на 

відпочинок 

Кінець часу 

виконання 

тесту 

Кидок баскетбольного 
м’яча 

0:00 2 хв 3 хв 5:00 

Підтягування або вис на 

зігнутих руках (для 

жінок) 

5:00 2 хв 3 хв 10:00 

Човниковий біг 10:00 2 хв 3 хв 15:00 

Модифіковані 
присідання 

15:00 2 хв 3 хв 20:00 

Віджимання 20:00 2 хв 8 хв 30:00 

Біг 1 миля 30:00  Час 
закінчення 

бігу 
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Під час офіційно керованого іспиту CFA абітурієнти повинні записати відео 

виконання віджимання та підтягування. Два окремих відео надіслати до 

приймальної служби West Point, щоб виконати вимогу. Відео повинно починатися 

з того, що абітурієнт тримає аркуш паперу, на якому написано його ім’я та 

ідентифікаційний номер. Документом, що засвідчує особу абітурієнта, може бути 

посвідчення водія або посвідчення учня школи. Відео повинно відображати все 

тіло абітурієнта у кадрі під час виконання віджимань та підтягування. 

Таким чином, бажаючим вступити до лав академії West Point потрібно мати 

сильний дух і здорове тіло. Окрім цього Департамент фізичного виховання 

Академії наполегливо рекомендує не лише готуватися до іспиту CFA, але й 

продовжувати навчання та готуватися фізично та розумово до базового навчання 

курсантів (CBT). 
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У статті проаналізовано поняття «лідер», «лідерство». Здійснено аналіз 

пілотажного дослідження рівня сформованості лідерських якостей студентів за 

методикою В. Синявського і В. Федоришина «Комунікативні й організаторські 

схильності». Зроблено висновок про необхідність розроблення і впровадження в 

освітній процес педагогічного ЗВО технології з формування лідерських якостей 

майбутнього вчителя. 

Ключові слова: лідерство, лідер, лідерські якості педагога 

The article reveals the topic of leadership formation in students of pedagogical 

universities. The concept of "leader", "leadership" is analyzed. The level of development 

of leadership qualities of students with the help of V. Synyavsky and V. Fedoroshkin's 

method "Communicative and organizational tendencies" is investigated. 

Recommendations on the system of development of leader ship qualities of students in 

the conditions of higher educational institution are given. 

Key words: leadership, the leader, leadership qualities of a teacher 

 

У зв’язку з розвитком технологічного процесу, сучасне українське 

суспільство висуває все більш вимог до особистості та професіоналізму вчителя, 

що обумовлює необхідність оволодіння випускниками ЗВО не лише 

професійними компетентностями зі спеціальності, а й лідерськими якостями. 

На основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що вивченню різні аспекти 

проблеми формування лідерських якостей студентів висвітлено в працях багатьох 

учених [1; 2; 3 та ін.]. Із позиції філософії значення лідерства обґрунтовано в 

працях І. Фролова, В. Кохановського та інших учених. В історичному аспекті 

зародження лідерства та його поступовий розвиток у перших цивілізаціях 

розкрито   в   наукових    працях    Ю. Селезньова,    Ю. Книшенка,    Д. Алфімов, 

Т. Вежевич, Н. Мараховська, Г. Тітова, В. Ягоднікова та інші науковці зосередили 

свою увагу на обґрунтуванні необхідності створення умов для розвитку 

лідерських якостей при формування соціально-активної особистості. Ученими 

доведено, що вирішити проблему формування лідерських якостей студентів 

неможливо без постійного відстеження динаміки. 

З огляду на вищезазначене метою статті обрано аналіз результатів 

пілотажного дослідження з визначення рівня лідерських якостей студентів ХНПУ 
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імені Г. С. Сковороди; розробити методичні рекомендації з підвищення рівня 

сформованості та розвитку лідерських якостей студентів вишу. 

Аналіз наукових праць із проблеми дослідження дав підстави для висновку, 

що єдиного підходу вчених до визначення суті понять «лідерство», «лідер» не 

існує. Тому існує необхідність визначення власної позиції щодо розуміння суті й 

змісту вказаних дефініцій на основі вивчення й узагальнення різних підходів до 

означеного питання. 

У психолого-педагогічній літературі лідерство розглядається як типова для 

певної людини (лідера) система прийомів впливу на підлеглих [4]. 

Дослідники О. Дубовська, Р. Кричевський, І. Логвінов підтримують ідею 

про те, що лідерство ‒ це феномен, який змінюється у часі та тісно пов’язаний із 

загальним поетапним розвитком групи, колективу, динамікою найважливіших 

сфер життєдіяльності зазначених соціальних груп. Так, наприклад, у теоретичній 

моделі лідерства, запропонованій Р. Кричевським, відображена ідея 

психологічного «ціннісного» обміну членів групи у їхній міжособистісній 

взаємодії. Відповідно поглядам Н. Жеребова, Я. Коломінського, Р. Кричевського, 

лідер – це особистість, за якою всі інші члени групи визнають право брати на себе 

найвідповідальніші рішення, які торкаються їхніх інтересів, і визначати напрям і 

характер діяльності всієї групи. 

Виходячи з аналізу літературних джерел, наше дослідження було 

орієнтоване на вивчення прояву лідерства в студентській спільноті. У процесі 

дослідження нами були використано методику В. Синявського і В. Федоришиина 

«Комунікативні й організаторські схильності» оскільки, на нашу думку, ця 

методика найбільш ефективно досліджує основні характерні якості лідерства, а 

саме, комунікативні і організаторські здібності. У дослідження були задіяні 30 

студентів 2 року навчання природничого факультету ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди. Дані, отримані після аналізу результатів методики В. Синявського і 

В. Федоришина «Комунікативні й організаторські схильності» зображені на 

рис. 1. 

Рис. 1. Комунікативні й організаторські схильності 

Аналізуючи отримані результати, можемо зазначити, що дуже низький 

рівень комунікативних та організаторських якостей характерний для 10 % та 

13,3 % студентів природничого факультету ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 
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Відповідно 16,7 % та 13,33% респондентів мають результати рівнем нижчий 

за середній. Для таких студентів характерним є не відкритість новим 

знайомствам, вони почувають себе скуто у великих компаніях, виступи перед 

аудиторією становлять для них значні труднощі. Ініціативність у громадській 

діяльності не виявляють. 

Для 36,7 % та 30 % студентів властивий середній рівень комунікативних та 

організаторських здібностей. Студенти з такими результатами вміють 

відстоювати свою думку, планувати роботу, прагнуть до контакту з новими 

людьми. Однак потенціал вище зазначених якостей є нестійким, для їх 

стабільності необхідно постійно формувати та розвивати в собі комунікативні та 

організаторські здібності. 

До групи з високими комунікативними та організаторськими здібностями 

належать 30 % та 26,7 % опитаних. Такі здобувачі вищої освіти швидко знаходять 

нових друзів, займаються громадською діяльністю, із задоволенням 

організовують масові заходи та здатні до прийняття самостійних рішень в 

екстремальних ситуаціях. 

Респонденти, які володіють дуже високим рівнем прояву комунікативних та 

організаторських здібностей 6,7 % та 16,7 %, характеризуються швидкою та 

логічною орієнтацією у складних ситуаціях, невимушеною поведінкою в 

колективі, у будь-якому колективі обов’язки лідера лягають на таких 

особистостей автоматично. 

Отже, у процесі пілотажного дослідження ми з’ясували, що більшість 

студентів знаходяться на середньому рівні сформованості комунікативних та 

організаторських здібностей, які є запорукою розвитку лідерських якостей. Проте 

є студенти, які мають низькі результати, тому їм необхідно надати педагогічну 

підтримку в розвитку і саморозвитку лідерських якостей, що є важливою умовою 

підготовки молодого покоління до вмілого керування власними життєвими 

ресурсами задля зміцнення Української держави. 

Таким чином, у процесі пілотажного дослідження з визначення лідерських 

якостей   студентів   другого   курсу   природничого    факультету   ХНПУ    імені 

Г. С. Сковороди. Установлено, що дуже низький рівень комунікативних та 

організаторських якостей притаманний для 10 % та 13,3 % студентів. У 16,7 % та 

13,3 % опитуваних результати рівнем нижчий за середній. Для 36,7 % та 30 % 

студентів властивий середній рівень комунікативних та організаторських 

схильностей, 30 % та 26,7 % складають студенти з високим рівнем 

комунікативних та організаторських якостей. Із метою поліпшення ситуації 

рекомендуємо впровадити в освітній процес тренінгову програму щодо виявлення 

та розвитку лідерських якостей. 

В подальших наукових розвідках із метою отримання більш вірогідних 

даних плануємо застосування додаткових діагностичних методик вивчення 

сформованості досліджуваних якостей, розроблення і впровадження в освітній 

процес педагогічного ЗВО інноваційних методів із формування лідерських 

якостей майбутніх учителів, а також тренінгової програми щодо розвитку 

означених якостей. 
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ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У 

КУРСАНТІВ-ПРАВООХОРОНЦІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

Бабак Г. С. 

викладач кафедри іноземних мов 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

У статті доведено значення формування іншомовної комунікативної 

компетентності у курсантів–правоохоронців в умовах реформування професійної 

освіти і посилення вимог до їх підготовки. Проаналізовано різні підходи науковців 

до тлумачення поняття «іншомовна комунікативна компетентність» у 

психолого-педагогічній науці. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, курсанти- 

правоохоронці, професійна освіта. 

The article proves the importance of foreign language communicative 

competence in law enforcement cadets in terms of reforming vocational education and 

strengthening the requirements for their training. Different approaches of scientists to 

the interpretation of the concept of "foreign language communicative competence" in 

psychological and pedagogical science have been analyzed. 

Key words: foreign language communicative competence, law enforcement 

cadets, professional education. 

В умовах удосконалення професійної освіти і зростаючих вимог до 

підготовки фахівця випускник юридичних вузів МВС повинен володіти високою 

професійною кваліфікацією, яка передбачає єдність теоретичної і практичної 

готовності до здійснення правоохоронної діяльності. 

Формування професійних вмінь є важливим напрямком професійного 

становлення особистості фахівця, у зв'язку з цим актуальним є завдання 

виявлення педагогічних умов, що впливають на якість процесу оволодіння 

професією. Формування професійних умінь, орієнтоване на профіль підготовки 
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випускника, являє собою динамічний безперервний процес, спрямований на більш 

повну відповідність можливостей фахівця вимогам професійної діяльності. 

У зв'язку з процесами глобалізації та інтеграції України у світовий простір, і 

активною співпрацею нашої держави із зарубіжними країнами, зростає 

необхідність підготовки фахівців, професіоналізм яких безпосередньо залежить 

від рівня і якості іншомовної комунікативної компетентності, готових вступати в 

професійно-ділове спілкування з представниками інших культур. 

Формуванню іншомовної комунікативної компетентності сприяє 

переосмислення деяких педагогічних положень з точки зору останніх досягнень 

теорії і практики навчання іноземної мови в немовному закладі вищої освіти: 

включення України в Болонський процес, основною метою якого є гармонізація 

національних систем вищої освіти, що сприяє формуванню єдиного 

європейського ринку висококваліфікованої праці; профілізація української освіти, 

спрямована на реалізацію державного освітнього стандарту з урахуванням 

профілю ЗВО; використання в навчальному процесі, поряд з обов'язковими 

програмами, що диктуються стандартом освіти, факультативних, авторських 

програм. 

Формування загальноєвропейського освітнього простору привело 

педагогічну громадськість до розуміння необхідності переходу до підготовки 

курсантів – правоохоронців у ЗВО на основі компетентнісного підходу, який 

спеціально підкреслює роль досвіду і умінь практично застосовувати знання, що 

визначає його перспективність у проектуванні та реалізації особистісного змісту 

професійної освіти при вивченні курсантами іноземної мови. 

Володіючи великим освітнім потенціалом, навчальний предмет «Іноземна 

мова» у вищій школі, крім вирішення завдань розвитку особистості, є ресурсом 

систематичного поповнення професійних знань, формування і розвитку 

комунікативних умінь і навичок. 

Проблемі формування іншомовної комунікативної компетентності 

присвячено дослідження: В. Аітова, Н. Бідюк, Л. Біркун, І. Зимньої, М. Кенела, 

Г. Китайгородської, С. Козак, О. Леонтьєва, Є. Пассова, С. Савіньона, М. Свейна, 

В. Скалкіна, Д. Хаймза та ін. 

Зокрема, Н. Бідюк визначає іншомовну комунікативну компетентність як 

сукупність здібностей, знань, умінь, навичок, ставлень, цінностей, ініціатив та 

комунікативного досвіду особистості, що необхідні для розуміння чужих та 

продукування власних програм мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, 

ситуаціям спілкування [1, с. 160]. Н. Ізорія тлумачить іншомовну комунікативну 

компетентність як інтегральну особистісно-професійну якість людини з певним 

рівнем мовної освіти, яка реалізується у готовності на певній основі до успішної, 

продуктивної та ефективної діяльності з використанням комунікативних та 

інформативних можливостей іноземної мови, забезпечує можливість ефективної 

взаємодії з оточуючим середовищем за допомогою відповідних мовних 

компетенцій [4, с. 4]. 

Н. Завіниченко виділяє наступні компоненти іншомовної комунікативної 

компетентності: 
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1. Гностичний: система знань про сутність та особливості спілкування 

взагалі та професійного зокрема; знання про стилі іншомовного спілкування, 

загальнокультурна компетентність. 

2. Комунікативний: комунікативні вміння, які дозволяють встановлювати 

контакт із співрозмовником, керувати ситуацією взаємодії з суб’єктом 

іншомовної комунікації;культура мовлення; експресивні уміння;перцептивно- 

рефлексивні уміння, які забезпечують можливість пізнання внутрішнього світу 

партнера спілкування та розуміння самого себе. 

3. Емоційний: гуманістична установка на спілкування, інтерес до іншої 

людини; готовність вступати в особистісні, діалогічні взаємини,розвинуті емпатія 

та рефлексія; високий рівень ідентифікації з виконуваними професійними та 

соціальними ролями; позитивна Я-концепція та психоемоційний стан [3, с.47]. 

Отже, аналіз наукової літератури надав змогу визначити іншомовну 

професійну компетентність як інтегративне особистісно-професійне утворення, 

яке реалізується у психологічній та технічно - операційній готовності особистості 

до виконання успішної, продуктивної та ефективної професійної діяльності з 

використанням засобів іноземної мови або в умовах іншомовної культури та 

забезпечує можливість ефективної взаємодії з навколишнім середовищем. У 

сучасних дослідженнях термін «іншомовна професійна компетентність» 

розглядається як знання мови, високий рівень практичного володіння як 

вербальними, так і невербальними її засобами, а також досвід володіння мовою на 

варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації. 

Роль іноземних мов у професійному становленні майбутніх офіцерів має 

домінантну величину з проекцією на розвиток комунікативних умінь, а звідси – 

іншомовної комунікативної компетентності. Саме іноземна мова – у порівнянні з 

іншими навчальними дисциплінами – характеризується унікальною властивістю. 

Вона виражається у підготовці курсантів до ефективного мовленнєвого 

спілкування. Цей вимір визначається вмінням адекватно виражати власні думки 

та розуміти думки співрозмовника у реальній ситуації [6, с. 169]. 

Варто наголосити, що можливості у викладанні іноземної мови стосовно 

розвитку мовленнєвих умінь не мають напряму самореалізації. У цьому сенсі 

необхідна системна робота з перетворення цілей навчання іноземної мови у 

практичну площину. Її сутність проступає у розробці адекватних методик, 

перебудові процесу навчання іноземної мови в інтересах ефективного засвоєння 

курсантами комунікативних умінь. Комунікативні вміння у діяльності офіцера є 

професійно значущими. Вони визначальні як при розв’язанні вузькопрофесійних 

завдань, пов’язаних із експлуатацією техніки та озброєння, так і в навчальній, 

виховній роботі з підлеглими у контексті реалізації управлінських функцій. 

Можна констатувати, що метою вивчення іноземної мови професійного 

спілкування у закладах вищої освіти МВС є підготовка курсантів до ефективної 

комунікації в їхньому професійному середовищі. Перспективним напрямом 

наукових досліджень іншомовної професійної компетентності може стати 

розроблення дидактичної моделі її формування у курсантів вищих військових 

навчальних закладів з урахуванням можливостей інформаційних освітніх 

технологій. Тому випускники мають відповідати новим вимогам, що ставляться 
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до професійної діяльності офіцерів. Іншомовна підготовка курсантів за умови 

вдосконалення її організаційно-педагогічного та методичного забезпечення, може 

зробити реальний внесок у розв’язання актуального завдання – формування 

високого рівня майбутніх офіцерів-правоохоронців. 

Отже, проблема формування іншомовної комунікативної компетентності 

крізь призму виявлення її сутнісних ознак і характеристик належить до 

актуальних педагогічних проблем, вирішення яких має важливе значення для 

підвищення ефективності професійної підготовки курсантів. 
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НАВЧАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ В ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕРНУТОГО 
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У тезах розглянуті питання запровадження навчальної презентації в 

освітній процес в умовах перевернутого уроку. Визначено поняття 

перевернутого навчання і його форми – перевернутого уроку; навчальної і
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мультимедійної презентації та розкриті їх види. Зазначено застосування різних 

видів навчальної презентації на певних етапах навчально- пізнавальної діяльності 

учнів. З’ясовано особливості організації взаємодії учителя і учня в перевернутому 

уроці. 

Ключові слова. Перевернуте навчання, перевернутий урок, навчальна 

презентація, навчально-пізнавальна діяльність. 

The introduction of educational presentation into the educational process at a 

flipped lesson has been considered in the abstract. The concept of flipped learning and 

its form such as a flipped lesson has been defined. Educational and multimedia 

presentations and their types have been denoted. The application of different types of 

educational presentation at certain stages of students' educational and cognitive activity 

has been indicated. The peculiarities of the interaction between a teacher and a student 

at the flipped lesson have been clarified. 

Keywords. A flipped lesson, educational presentation, educational and cognitive 

activities. 
 

Однією з провідних вимог сучасної української школи є формування в учнів 

умінь самостійно навчатися впродовж усього життя. Це потребує змін організації 

навчального процесу, які, у свою чергу, пов’язані з пошуками нових підходів до 

навчання. 

При традиційних формах навчання вчитель домінує майже на всіх етапах 

навчального процесу: підготовки, здійснення, контролю тощо, що певною мірою 

обмежує пізнавальну самостійність здобувачів середньої освіти. Одним з 

напрямів розширення пізнавальної самостійності учнів є «перевернуте» навчання 

як технологія, форма, метод навчання, використання якого передбачає, що вся 

теоретична підготовка учнів здійснюється самостійно вдома за навчальним 

матеріалом наступного уроку. Учні самостійно засвоюють теоретичний матеріал, 

виконують прості практичні завдання, а в класі з учителем обговорюють нові 

поняття, детально розбирають практичні завдання і вправи, а вчитель допомагає 

застосовувати отримані знання на практиці, здійснює перевірку і контроль рівня 

засвоєння змісту навчання та організовує взаємодію учнів. Співвідношення дій 

учителя та учня представлені в Таблиці 1. 

«Перевернуте» навчання вимагає зміни його основної форми – уроку, тому 

урок у закладах середньої освіти теж стає «перевернутим». Основою 

«перевернутого» уроку слугує унаочнений вчителем навчальний матеріал, який 

може бути поданий у вигляді відеоуроку, схеми, графіку, відеороліку та 

навчальної презентації (далі – презентація). 

Серед зазначених засобів навчання презентація заслуговує на особливу 

увагу, оскільки вона може виступати як простим засобом, так і складним 

(цілеспрямованим комунікаційним процесом, що вирішує завдання донесення 

будь-якої інформації до певного кола осіб). Презентації можуть бути представлені 

набором слайдів для закріплення теоретичного матеріалу, інтерактивною 

системою для самоосвіти, методичними рекомендаціями для систематизації, 

узагальнення, структурування навчального матеріалу [6]. 
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Вибір варіанту створення презентації залежить від дидактичної мети 

«перевернутого» уроку. Надання нових теоретичних знань або формування 

первинних вмінь та навичок краще реалізується через презентацію «за сценарієм» 

– поступовий показ упорядкованих за змістом слайдів. На етапах застосування 

знань, умінь, навичок та їх перевірки й корекції доцільно застосовувати так звану 

інтерактивну презентацію [6], завдяки якій навчальний матеріал подається у 

розгалуженому вигляді, а здобувач освіти сам обирає варіант способу розв’язання 

завдання, його рівень тощо. 

Узагальнення та систематизація знань і умінь учнів дозволяє застосовувати 

презентацію за сценарієм уроку в автоматичному режимі, як відео. Застосування 

різних видів презентацій на певних етапах навчально-пізнавальної діяльності 

учнів зазначені у Таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Співвідношення дій учителя і учня у «перевернутому» уроці 

Дії вчителя Дії учня 

Навчання поза межами класу 

1. Дидактичне проєктування 

навчання учнів (учитель у ролі 

наставника): 

 визначення мети, завдань 

навчальної діяльності; 

 формування потреб в опануванні 

змістом освіти, мотивів навчальної 

діяльності за допомогою розробки 

презентації «за сценарієм». 

1. Усвідомлення мети самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності, 

завдань, формування внутрішнього 

настрою на успішне учіння; 

 

завчасна підготовка до уроку на підставі 

ознайомлення з презентацією «за 

сценарієм», проєктування навчальної 

діяльності. 

2. Організація сприйняття 

(вчитель у ролі ментора, 

наставника): 

 створення унаочнення 

навчального матеріалу, який необхідно 

засвоїти, за допомогою розробки 

презентації «за сценарієм». 

 

 розробка інтерактивної 

презентації для організації обробки 

учнями навчального матеріалу, 

засвоєння теоретичних знань; 

 розробка інтерактивної або 

автоматичної презентації для 

перевірки готовності учнів до уроку. 

2. Самостійне сприйняття 

навчального матеріалу, який поданий у 

презентації. Результат – формування 

уявлення: виникнення запитань до 

вчителя. 

 

 

Усвідомлення (аналіз, синтез, 

виокремлення головного тощо). 

Результат – утворення понять, 

узагальнених уявлень про сутність 

явищ, предметів, процесів. 

 

Перевірка та корекція 

отриманих знань. 
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Навчання у класі 

 Організація навчально- 

пізнавальної діяльності учнів 

(учитель у ролі фасилітатора, 

консультанта.): 

 організація закріплення 

теоретичного матеріалу; 

 

 розробка завдань та вправ за 

змістом навчального матеріалу, що 

спрямовані на взаємодію учнів. 

3. Закріплення теоретичних знань 

та усвідомлення недостатнього 

розуміння за допомогою презентації 

«запитання-відповідь». 

 

 

 

Осмислення засвоєних знань і їх 

практичне використання під час спільної 

роботи, виявлення емоційно- 

позитивного ставлення і вольових 

зусиль у навчально-пізнавальній 

діяльності. 

3. Контроль і оцінювання 

результатів навчальної діяльності 

учнів (учитель у ролі тьютора): 

 організація контролю 

пізнавальної діяльності за допомогою 

розробки інтерактивної або 

автоматичної презентації; 
 

 надання учням можливості 

побачити результати засвоєння 

навчального матеріалу (захист 

проєктів, тестування тощо). 

4.      Самоконтроль та корекція знань. 

Критичний аналіз власної роботи 

на основі отриманих результатів з 

презентації. 

 

 

 

Розробка проєктів з елементами 

автоматичної або інтерактивної 

презентації, проходження тестування. 

*Зміст етапів «перевернутого» навчання розроблено на підставі досліджень В. Лозової, 
М. Курвітс і досвіду вчителів практиків [2;4;5]. 

 

У таблиці зазначена зміна ролі вчителя на окремих етапах «перевернутого» 

уроку та керування пізнавальною діяльністю учнів за допомогою презентацій і 

підвищення їх пізнавальної самостійності. Завдяки наданим учням презентаціям, 

вони можуть приділяти більше уваги складним елементам теоретичного матеріалу 

(знаходити додаткову інформацію, поглиблювати знання) та напрацьовувати 

практичні уміння застосування теоретичних знань. 

З метою перевірки впливу застосування презентації до «перевернутого» 

уроку на самостійну навчально-пізнавальну діяльність учнів та їх вмотивованість 

було проведено педагогічний експеримент зі здобувачами середньої освіти 5-тих 

(25 осіб) та 6-тих (20 осіб) класів ліцею №107 м. Харкова при вивченні 

математики. 

Для підготовки учнів до «перевернутих» уроків відповідно до їх змісту та 

дидактичних завдань нами було розроблено для учнів 5 класу низку допоміжних 

презентацій (за темами «Уявлення про десяткові дроби», «Порівняння десяткових 
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дробів» тощо), а для учнів 6 класу – тільки плани-конспекти і скорочені тексти 

змісту навчального матеріалу уроків («Властивості додавання раціональних 

чисел», «Властивості віднімання раціональних чисел» тощо) [3]. Не зважаючи на 

різні засоби підготовки до «перевернутих» уроків 5-го і 6-го класу, підсумковий 

контроль за змістом навчального матеріалу передбачав здійснення певної 

проєктної діяльності з обов’язковою розробкою учнями власних презентацій. 

Результати проведеного дослідження показали, що активнішими і 

зацікавленішими під час захисту проєктних робіт були учні 5-го класу, 

розроблена ними презентація була більш змістовною, структурованою, 

динамічною на відміну від презентації учнів 6-го класу. Це доводить ефективність 

використання такого засобу навчання, як презентація, у підготовці учнів до 

«перевернутого» уроку. Так, приріст повноти знань учнів 5-го класу склав 5,4%, 

6-го класу – 3,1%. Слід зазначити, що в анкетуванні учні обох класів виявили 

позитивне ставлення до такої організації навчання як «перевернутий» урок, 

зазначили бажання використовувати додаткові джерела, систематизувати 

навчальний матеріал у вигляді схем, таблиць, складати власні задачі й питання 

для взаємоперевірки засвоєння нового матеріалу. 

Отже, важливу роль у формуванні пізнавальної самостійності учнів відіграє 

запровадження таких форм і засобів навчання, які створюють умови для 

вмотивованості і усвідомлення мети пізнавальної діяльності, вибору найбільш 

комфортних умов, отримання вчасної адекватної допомоги з боку вчителя, 

організації випереджувального навчання. Саме таким вимогам відповідає 

«перевернутий» урок як форма навчання і навчальна презентація як засіб 

підготовки до нього. 
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Представлено види рефлексії як самоаналізу навчальної діяльності учнів 

закладів загальної середньої освіти (інтелектуальна рефлексія, рефлексія 

діяльності, рефлексія змісту навчального матеріалу, рефлексія настрою та 

емоційного стану). Запропоновано методи та прийоми проведення рефлексії в 

сучасних умовах змішаного навчання. 

Ключові слова: рефлексія, навчання, настрій, метод, спосіб. 

The types of reflection as introspection of secondary school student’ academic 

activity (intellectual reflection, activity reflection, reflection on learning content, mood 

reflection and emotional state reflection) have been presented in the abstract. The 

methods and means of reflection in modern conditions of blended learning have been 

presented. 

Keywords: reflection, learning, mood, method, technique. 

 

У спілкуванні здатність до рефлексії є неоціненною. Завдяки вмінню 

рефлексувати свою поведінку та вчинки інших людей, особа розвиває в собі такі 

партнерські особистісні якості, як проникливість, чуйність, терплячість, 

тактовність. Ці якості сприяють гармонізації відносин з людьми. Особистість 

часто вдається до рефлексії під час проблемної ситуації для успішного її 

вирішення. 

Рефлексія є важливою під час індивідуальної роботи, спільної діяльності 

учнів закладів загальної середньої освіти. Саме рефлексивний огляд усіх 

складників конкретного завдання та власних дій дозволяє людині, зайнявши іншу 

розумову позицію, відшукати потрібну ланку в конкретній ситуації або 

усвідомити власну помилку. На включення в освітню діяльність учнів такого 

явища, як рефлексія, наполягали А. Бізяєва [1], М. Холодна [4], А. Хуторський [5], 

Л. Штефан [6]. 

Слово «рефлексія» походить від латинського reflexio, що в перекладі 

означає «звернення назад», роздуми про свій внутрішній стан, самопізнання. У 

тлумачних словниках української мови термін «рефлексія» означає відсвічування, 

відблискування; самоаналіз, роздуми людини над власним душевним станом; у 

філософії – відображення, а також дослідження процесу пізнання [3, с.567]. 

Використовуючи рефлексію в освітньому процесі, учителі вкладають у неї 

самоаналіз діяльності та її результатів. 

Особливого значення рефлексія набуває під час мисленнєвих процесів. 

Поряд із когнітивними процесами переробки інформації (сприйняття, пам'ять, 

мислення) існують метакогнітивні процеси, які забезпечують організацію та 

регуляцію когнітивних. До таких належать інтегральні психічні процеси у вигляді 

цілепокладання, планування, прогнозування, прийняття рішення тощо. 
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Інтелектуальна рефлексія, або рефлексія власної розумової діяльності, – це 

здатність усвідомлювати підґрунтя власного мислення. 

Рефлексія діяльності дає можливість осмислити способи та прийоми роботи 

з навчальним матеріалом, знайти найефективніші та найраціональніші з них; 

передбачає дослідження діяльності, яка вже відбулася, з метою фіксації її 

результатів і підвищення в подальшому її ефективності [1, с. 49]. Вона може 

здійснюватися і на етапі перевірки домашнього завдання, і після проведення будь 

якого виду роботи, і під час підбиття підсумків уроку, і навіть цілого навчального 

року. Під час рефлексії учні мають дати відповіді на запитання «Як ми 

працювали», «Як я працював/ла?», «Як я впорався/лася з конкретним завданням» 

тощо. А. Хуторський [5] пропонує методику організації рефлексії на уроці, яку 

доцільно використовувати у практичній діяльності: 

1) зупинка предметної діяльності (діяльність, яка виконується з певного 

навчального предмета, має бути завершена або призупинена; уся увага учнів 

зосереджується на аналізі проробленої роботи); 

2) установлення послідовності дій (учням пропонується усно чи письмово 

прописати всі свої дії під час діяльності, що рефлексується); 

3) аналіз відтвореної послідовності дій з точки зору її ефективності, 

продуктивності, відповідності поставленим завданням тощо (параметри для 

аналізу матеріалу, що рефлексується, пропонуються вчителем або визначаються 

самими учнями на основі навчальних цілей); 

4) виявлення та формування результатів рефлексії (ідеї, припущення, 

відповіді тощо за змістом предметної діяльності; прийоми та способи дій, що 

використовувалися впродовж діяльності; гіпотези, прогнози стосовно організації 

подальшої діяльності, її якісної та кількісної сторін); 

5) перевірка гіпотез на практиці в подальшій предметній діяльності. 

Застосування рефлексії діяльності наприкінці уроку дає можливість оцінити 

активність кожного учня на різних етапах уроку. У процесі змішаного навчання 

доречно використовувати прийоми «Східці успіху», «Рефлексійна мішень», 

«Світлофор», «Три М + Д» тощо [2]. 

Наступний вид рефлексії – це рефлексія змісту навчального матеріалу, яка 

сприяє виявленню продуктивності навчального заняття, рівня усвідомленості його 

змісту. Класичним прийомом цього виду рефлексії є «Незакінчене речення». Його 

можна записати на аркушах, на дошці, спроєктувати на екрані в режимі реального 

часу та онлайн. До незакінчених речень належать такі: сьогодні я дізнався / 

дізналася…, було цікаво…, я виконував / виконувала завдання…, я зрозумів / 

зрозуміла, що…, тепер я можу…, я відчув / відчула, що…, я набув / набула…, я 

навчився / навчилася…, у мене вийшло…, я зміг / змогла…, я спробую…, мене 

здивувало…, урок дав мені для життя…, мені захотілося…, мене надихнуло… 

Крім того, наприкінці навчального заняття можна використовувати метод 

«Плюс-мінус-цікаво» або «Шість капелюхів мислення», розроблений Едвардом де 

Боно. Цей метод можна використовувати як усно, так і письмово. Він, на 

переконання Л. Штефан [5], передбачає вироблення автономних умінь під час 

рефлексії через виконання лише однієї розумової дії у певний час. При цьому 

кожній розумовій дії умовно відповідає якийсь колір капелюха мислення (усний 
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метод). Учням пропонується заповнити таблицю з трьох стовпчиків-граф 

(письмовий метод). У графу «плюс» записують усе, що сподобалося на уроці 

(інформацію, форми роботи, прийоми, засоби тощо); у графу «мінус» записують 

усе, що не сподобалося, було нудним, викликало відразу, залишилося 

незрозумілим або є непотрібним для вирішення повсякденних життєвих ситуацій; 

графу «цікаво» школярі заповнюють фактами, про які вперше дізналися на уроці,  

або що ще їм би хотілося почути в межах проблеми, що порушувалася на цьому 

занятті [2]. 

Цікавим методом рефлексії змісту навчального матеріалу є дидактичний 

синквейн. Цей метод був уведений у практику американської школи в XX ст. під 

впливом японської поезії. Слово «синквейн» («сенкан») походить від 

французького слова «п’ять». Звідси витікає, що синквейн – це вірш, що містить 

п’ять нерифмованих рядків, побудованими за певними правилами. Цей метод 

сприяє вдумливій рефлексії, заснованій на багатому понятійному запасі. 

Крім традиційного варіанту синквейна можна запропонувати такі варіації: 

складання короткого оповідання за готовим синквейном з використанням слів і 

фраз, які входять до його складу; корекція та вдосконалення синквейна; аналіз 

неповного синквейна без вказівки теми синквейна і визначення назви цього 

п’ятивірша; синквейн-загадка (без першого рядка – необхідно відгадати, яке 

поняття розглядатиметься, а впродовж заняття удосконалити його або створити 

власний синквейн). 

Розрізняють також рефлексію настрою та емоційного стану. Її доцільно 

проводити на початку уроку з метою встановлення емоційного контакту з 

колективом, визначення готовності до роботи, тестування міжособистісних 

стосунків між класом та окремими учнями. Рефлексія настрою дозволяє виявити в 

учнів неробочий настрій, апатію, агресію та інші негативні прояви на загальному 

та індивідуальному рівнях. Загальний призначений для фронтальної роботи і має 

на меті поліпшити настрій за допомогою емоційно-художнього оформлення 

(картини, презентації, музичний супровід, відео-фрагмент тощо) [2]. 

Індивідуальний рівень спрямований на виявлення настрою окремих учнів. 

Тут доречно просто попросити дитину намалювати смайлик, що відображає 

настрій дитини, можна використати прийоми «Наклей настрій», «Три обличчя». 

Наприкінці уроку доречно використати також прийом «Комплімент-похвала», під 

час якого учні оцінюють внесок товаришів в урок, дякують один одному та 

вчителеві за проведений спільно час. 

Отже, закріпленню навчального матеріалу, аналізові проробленої освітньої 

діяльності, визначенню готовності учнівства до засвоєння нової інформації та 

способів її оволодіння, настрою та емоційного стану учасників освітнього процесу 

сприяють різноманітні методи та прийоми рефлексії. 
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В роботі проаналізовано роль ключових стейкхолдерів ЗВО педагогічного 

спрямування. Зазначено, що університет повинен бути відкритим для діалогу, 

обміну інформацією та взаємодії з внутрішніми й зовнішніми стейкхолдерами як 

суб’єктами впливу. Зроблено висновок, що продуктивна взаємодія зі 

стейкхолдерами має сприяти налагодженню партнерських взаємовідносин, 

залученню їх до процесу підготовки фахівців. 

Ключові слова: стейкхолдери, університет, вища освіта. 

The role of key stakeholders of pedagogical free trade is analyzed in the work. It 

is stated that the university should be open to dialogue, exchange of information and 

interaction with internal and external stakeholders as actors. It is concluded that 

productive interaction with stakeholders should contribute to the establishment of 

partnerships, their involvement in the training process. 

Key words: stakeholders, university, higher education. 

 

Сучасні багатовекторні зміни безпосередньо відбиваються на діяльності 

педагогічних закладів вищої освіти України, які виступають механізмом 

формування й відтворення людського потенціалу, вибудовують сучасні освітні 

моделі, формують ціннісні стратегії учасників освітнього процесу, реалізовують 

ідеї гуманізму, спонукають зосередити увагу на потребах внутрішніх і зовнішніх 

стейкхолдерів та інтенсифікувати співпрацю між ними. 

http://www.intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Holodnaya_Psihologiya_intellekta.pdf
http://www.intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Holodnaya_Psihologiya_intellekta.pdf
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Як відомо, поняття «стейкхолдер» було   введено Р. Едвардом Фріменом 

у 1984 р. у контексті розвитку теорії організацій [1]. На думку дослідника, 

основними цілями організації діяльності є задоволення потреб усіх зацікавлених 

сторін. Зацікавленою стороною називається група, яка може впливати на 

діяльність організації або, навпаки, здатна відчувати на собі вплив від її 

діяльності, виробленої нею продукції або наданих нею послуг і пов’язаних із цим 

дій. 

Методи визначення зацікавлених сторін для організації та шляхи співпраці з 

ними розглянуто в Міжнародному стандарті ISO 26000 «Настанова по соціальній 

відповідальності» [2]. У Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти ESG (2015) звертається увага на те, що 

стейкхолдери в освіті по-різному формулюють цілі ЗВО та визначають якість 

освіти [3]. Отже, ЗВО необхідно враховувати ці різноманітні погляди. 

Співпраця зі стейкхолдерами передбачає відкритий і взаємовигідний 

характер. Відповідно до рекомендацій МОН України та НАЗЯВО в закладах 

вищої освіти проводяться семінари, наради, круглі столи щодо забезпечення 

якості освітнього процесу. Також в університетах на регулярній основі 

проводяться моніторингові дослідження (опитування, анкетування тощо) з 

різними групами стейкхолдерів. Наприклад, з метою проведення об’єктивної 

оцінки якості наданої освіти і відповідності рівня професійної підготовки 

випускників потребам ринку праці, університети проводять анкетування, 

учасниками яких є керівники закладів, де працюють випускники того чи іншого 

закладу педагогічного спрямування, надають об’єктивну оцінку якості освітніх 

послуг, які надаються випускниками ЗВО, а саме задоволеність рівнем 

підготовки працівників – випускників університету [4]. 

Результати опитувань аналізуються на засіданнях учених рад університетів,  

їх факультетів, засіданнях кафедр, на підставі чого ухвалюються відповідні 

рішення. У формуванні реєстру стейкхолдерів обов’язково задіяні факультети, 

кафедри, відділи університетів, гаранти освітніх програм, які надають відповідну 

інформацію. 

Надзвичайно важливим для налагодження ефективного діалогу між 

зацікавленими сторонами, забезпечення безперервних консультацій та постійних 

інновацій є постійний моніторинг та оцінка рівня залучення стейкхолдерів в 

політику закладу вищої освіти, оцінка показників ефективності. Діалог із 

стейкхолдерами означає формування ефективної комунікації, залучення основних 

представників груп стейкхолдерів до розробки стратегії розвитку ЗВО. З одного 

боку, це спосіб комунікації із своїми правилами, нормами, техніками, а з іншої 

боку, це безперервний процес, який передбачає вироблення ефективної моделі 

взаємодії між зацікавленими сторонами. 

Аналіз стейкхолдерів педагогічних закладів вищої освіти за основними 

цілями та інтересами, дозволяє їх об’єднати у три групи: 

1. Впливають на ЗВО і відчувають зворотній вплив на собі (здобувачі вищої 

освіти, аспіранти і докторанти, адміністрація, науково-педагогічні, наукові, 

педагогічні та інші працівники, студентське самоврядування). 
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2. Не впливають на навчальні установи і не відчувають впливу ЗВО на собі 

(абітурієнти; їхні родини; випускники університету, національні парки, 

заповідники,спортивні федерації, навчально-реабілітаційні центри, центри 

комплексної реабілітації, центри розвитку і корекції мовлення; профспілки). 

3. Впливають на ЗВО, але не відчувають впливу на собі (вищі органи 

державної влади, МОН України, інші міністерства, Державна служба якості 

освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, регіональні 

органи влади, органи місцевого самоврядування та їх структурні підрозділи, 

міжнародні партнери; засоби масової інформації, НАН України, НАПН України, 

інші національні академії наук, громадські, правозахисні, політичні організації; 

юридичні клініки тощо). 

Стейкхолдери в ЗВО педагогічного спрямування потенційно мають 

вплив на: публічність в прийнятті управлінських та організаційних рішень щодо 

освітнього процесу; формування академічної спільноти, яка заперечує прояви 

корупції, фабрикацією, фальсифікацією; допомога в організації 

працевлаштування випускників; створення комісій з питань етики та академічної 

доброчесності, розвитку студентського самоврядування; моніторинг освітніх 

програм; якість методичного забезпечення навчальних дисциплін та зв'язок з 

міжнародними практиками; допомога в участі науково – педагогічних працівників 

та здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, конференціях, друку 

матеріалів тощо. 

Таким чином, взаємовигідні відносини ЗВО педагогічного спрямування із 

стейкхолдерами дають змогу підвищити довіру до університетів, залучати кращих 

науково – педагогічних працівників, підвищувати ефективність і якість освітнього 

процесу; більш ефективно управляти ризиками. 
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У статті визначено, що якісна підготовка майбутніх учителів спрямована 

на формування «вчителя-європейця» відкритого до світу, здатного сприймати 

нове, створювати комфортне полікультурне середовище у процесі професійно- 

педагогічної діяльності. Окреслено принципи підготовки майбутніх учителів у 

контексті діалогу культур. 

Ключові слова: підготовка вчителів, діалог культур, полікультурна 

компетентність. 

The qualitative training of future teachers is aimed at “European Teacher” who 

is considered to be open to the world, able to perceive the new, to create a comfortable 

multicultural environment in the process of professional and pedagogical activities. The 

principles of future teachers training in the context of intercultural dialogue have been 

outlined. 

Keywords: teacher training, dialogue of cultures, multicultural competence. 

 

На сьогодні особливого статусу набувають проблеми комунікації культур 

різних народів і спільнот, зокрема проблема їх співіснування в єдиному світовому 

просторі. Власне тому важливо зрозуміти місце кожної самостійної культури в 

єдиній загальнолюдській культурі, коли, з одного боку, відбувається процес 

взаємопроникнення і взаємозбагачення культур, а з іншого – не припиняється 

змагання культур. У ХХІ ст. спостерігаємо величезний потенціал культури у 

здатності докорінно змінювати життя людей. Насамперед це пов’язано з науково- 

технічною культурою. Відомо, що за умов сучасного науково-технічного прогресу 

проходить швидка зміна поколінь техніки, інноваційні інформаційні технології 

проникають у всі сфери суспільного життя. Все це вимагає відповідних 

професійних знань і навичок, якими мають володіти сучасні фахівці, водночас 

змінюється спосіб життя людей та їхні потреби. Одним із важливих завдань 

якісної підготовки сучасних фахівців, зокрема майбутніх учителів, є вироблення і 

проведення продуманої культурної політики, тобто політики в сфері культури, яка 

визначає цілі культурного розвитку, основні принципи, методи і засоби 

регулювання культурних процесів у сучасному суспільстві. 

Важливим аспектом у підготовці майбутніх учителів є розуміння вагомої 

ролі культури в житті сучасного суспільства та кожної людини зокрема. Знання 

культури власного народу і світової культури сприяє духовному розвитку 

особистості, збагаченню її духовного світу. Знання та розуміння культур інших 

народів, повага до їх цінностей і уміння гідно представити культуру власного 

народу – характерні риси сучасної культурної людини. 
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На даному етапі стрімкого переходу людства на якісно новий рівень 

глобального розвитку з’явився культурний гіперпростір, характерною ознакою 

якого є взаємозалежність культур народів світу. Змодельована картина сучасної 

світової культури – це сплав багатьох взаємодіючих самобутніх культур різних 

цивілізаційних регіонів, етносів, поколінь тощо. Всі вони знаходяться у 

постійному діалозі та взаємодії одна з одною. Єдиною сприятливою формою їх 

спільного існування та взаємодії є діалог культур. Однак, щоби вести такий 

діалог, культуру потрібно пізнавати, знати і розуміти, потрібно бути укоріненим у 

ній. Важливе місце тут належить освіті, культурне ядро якої становлять 

загальнолюдські, гуманістичні цінності, що виховуються через ставлення до 

майбутнього фахівця як до вільної, цілісної особистості, яка здатна у процесі 

свого розвитку самостійно обирати шляхи культурного самовизначення, 

визначати цінності, способи творчої самореалізації. 

У закладах вищої освіти діалог культур реалізується у процесі вивчення 

циклу психолого-педагогічних дисциплін, гуманітарних предметів, що 

уможливлює створення сприятливих навчальних ситуацій, коли студенти 

простежують певні розбіжності у своїй та чужих культурах, вчаться з повагою 

ставитися до них. Водночас у майбутніх учителів формується почуття гордості за 

свою країну, народ, культуру. Зокрема можна говорити про міжкультурний 

компонент циклу гуманітарних дисциплін, що сприяє формуванню у студентів 

уявлення про діалог культур як про єдину можливу в сучасних полікультурних 

спільнотах філософію існування, яка відрізняється етнічною, расовою, 

соціальною та релігійною толерантністю до представників інших культур у 

процесі глобалізаційних освітніх викликів. Адже освіта на усіх рівнях є одним із 

засобів створення світової культури. Вона дуже активно реагує на сучасні світові 

глобалізаційні виклики, будучи головним інститутом цифрового суспільства, який 

закладає основи не лише професійної, а й громадянської, екзистенціально- 

особистісної самоідентифікації людини. Глобалізація не лише радикально змінює 

світові освітні процеси, а й сама змінюється під їх впливом. 

Україна належить до держав із полікультурним середовищем, яке 

формувалося упродовж багатьох століть. Одне покоління залишало після себе 

традиції, звичаї, інше, удосконаливши їх, передавало наступним поколінням. 

Співіснування різноетнічних груп у певних соціальних умовах сприяло 

напрацюванню соціального досвіду, певних норм у взаєминах. 

Полікультурне середовище, в якому живе і працює особистість, спонукає 

бути готовою до будь-яких умов життя, які швидко змінюються. Полікультурність 

будь-якого суспільства вимагає від педагога розуміння й толерантного ставлення 

до людей, які мають відмінності в способі життя, переконаннях, діях, поведінці 

тощо. Таке розуміння можливе лише за умови сформованої в майбутнього 

вчителя полікультурної картини світу, яку важливо розвивати з дитинства і, 

зокрема, у шкільному віці. Тому майбутній вчитель у процесі підготовки має бути 

обізнаний із механізмами формування полікультурного образу світу дитини, 

володіти ефективними методами роботи з молоддю [1]. 

У сучасних соціокультурних умовах поняття діалогу розширило свої 

концептуальні межі. Власне, розширився обсяг цього поняття, відбулося його 
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осмислення і переосмислення. Адже, діалогічність є універсальним способом 

існування культури і людини в культурі, внутрішнім механізмом розвитку 

людського мислення. Саме тому, однією із головних якостей сучасного вчителя є  

полікультурна компетентність, а діалогічність освітнього простору стає 

визначальною умовою розвитку цієї компетентності. 

Полікультурна компетентність розглядається як категорія, що відображає 

якісні характеристики, які свідчать про готовність і здатність педагога 

здійснювати виховання дитини як людини культури у полікультурному 

освітньому просторі. Водночас учителеві необхідно усвідомлювати, що він є 

частиною системи культурологічної особистісно-орієнтованої освіти, 

засадничими принципами якої є: індивідуально-особистісний і ціннісно- 

смисловий підхід, співпраця, паритетні взаємовідносини, взаємоповага.   Так, 

М. Hohmann виділяє дві складові полікультурної освіти: «…по-перше, спільне 

вирішення міжкультурних конфліктів, існування яких має бути визнане і 

усвідомлене, по-друге, збагачення власної культури за допомогою діалогу з 

чужими культурами» [2, с. 98]. Такої ж думки дотримується Н. Thomas, 

вважаючи, що «полікультурна освіта має місце, коли певна особа прагне в 

спілкуванні з людьми іншої культури до розуміння їх специфічної системи 

сприйняття, пізнання і мислення, прагнути до розуміння їх системи цінностей і 

вчинків» [3, с. 83]. Водночас із пізнанням чужої культури полікультурна освіта 

спонукає до аналізу власної культури. Модернізація процесу підготовки 

майбутнього вчителя у контексті забезпечення якості безпосередньо стосується й 

виховної роботи, яку він здійснюватиме в освітніх закладах. Згідно вимог 

сучасного суспільства вона має здійснюватися на полікультурній основі, через 

формування толерантності, поваги до етнічного, конфесійного, культурного 

розмаїття та гордості за власне національне буття, культуру, ідентичність. У 

закладах вищої освіти мають домінувати особистісне навчання і виховання, дух 

творчості та співпраці викладача і студента. 

Для того, аби майбутні вчителі могли забезпечити виховання учнів на 

основі діалогу культур, їхня підготовка має базуватися на принципах: 

1) усвідомлення сутності як власної національної культури, так і культури 

етнічних спільнот, різних народів; 2) забезпечення глибокого розуміння 

економічних, політичних, історичних причин міграції; 3) формування 

переконання шкідливості егоцентричних позицій і стереотипів у морально- 

етичній поведінці особистості; 4) забезпечення сприятливих умов вивчення інших 

культур; 5) створення міжкультурних центрів для накопичення досвіду та 

ознайомлення з досягненнями інших культур; 6) мобільності студентів і 

викладачів з метою ознайомлення з культурно-етнічними особливостями країн, 

їхніми освітніми системами тощо; 7) розробки та використання навчально- 

методичного забезпечення, яке б сприяло реалізації міжкультурної взаємодії. 

Отже, якісна підготовка майбутніх учителів має спрямовуватися на 

формування «вчителя-європейця», який відкритий світові і для світу, з повагою 

ставиться до культури різних народів, спрямований на діалог з іншими 

культурами, мобільний у своєму розвитку та праці, здатний сприймати нове та 
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створювати комфортне полікультурне середовище у процесі професійно- 

педагогічної діяльності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

В ПРОЦЕСІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Бурлаченко Н. В. 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Анотація: у статті розглядається співвідношення проблемного навчання з 

науково-дослідною роботою студентів у ЗВО. Описуються методи проблемного 

навчання при організації навчальних занять з метою формування основ 

дослідницької діяльності. 

Ключові слова: особистість, суб'єкт, проблемне навчання, умови, навчання, 

дослідницька діяльність. 

Abstract: The correlation between problem-based learning and research work of 

higher educational institutions students has been considered in the article. The methods 

of problem - based learning in the organization of training sessions in order to form the 

basis of research activity have been described. 

Key words: personality, individual, problem - based learning, conditions, 

learning, research activity. 

 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується змінами, які 

зачіпають всі сфери життєдіяльності людини. Швидкий темп соціально- 

економічних перетворень у країні, зміна ціннісних орієнтацій в суспільстві, обсяг 

інформації, що збільшується і подальша тенденція до розширення управлінських 

функцій у професійній діяльності зумовили зміну вимог суспільства до системи 

вищої професійної освіти в питаннях підготовки майбутніх спеціалістів. 

Сьогодні, як ніколи, набувають практичного значення вміння фахівця 

адекватно сприймати складні ситуації життя, правильно їх оцінювати, 

адаптуватися до нових пізнавальних ситуацій, цілеспрямовано переробляти 

наявну інформацію, шукати і доповнювати її відсутньою, знати закономірності її 
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оптимального використання, прогнозувати результати діяльності, 

використовуючи свій інтелектуальний і творчий потенціал. 

У матеріалах Болонського семінару (Словенія, 2004 року; Берген, 2005 р. 

тощо) відзначається, що вища освіта має ставати все більш 

конкурентоспроможною, а тому знання швидко застарівають, суперечність має 

бути розв’язаною за допомогою гнучкої системи освіти. На кожному рівні 

навчання необхідно розвивати у студентів творче мислення, дослідницькі вміння, 

без яких важко продовжувати освіту, так і реалізовуватися на ринку праці. 

У зв'язку з цим сучасний фахівець має оволодівати не тільки необхідною 

належною сукупністю фундаментальних і спеціальних знань, а й певними 

навичками творчого вирішення практичних завдань, постійно підвищувати свою 

кваліфікацію, швидко адаптуватися до змінливих умов. Всі ці якості необхідно 

формувати у закладі вищої освіти. Виховуються вони, як правило, через активну 

участь студентів у науково-дослідній роботі, яка на сучасному етапі набуває все 

більшого значення і перетворюється в обов’язкову умову і складову професійної 

підготовки майбутнього фахівця. 

Традиційно поняття «науково-дослідна робота студентів» (НДРС) 

ототожнюється із формами залучення студентів до наукової роботи кафедр, а 

також кафедральних і вузівських лабораторій, виконання навчальних 

дослідницьких робіт, курсових і дипломних робіт, участі в конференціях, 

семінарах, конкурсах, виставках, що не зовсім відповідає сучасним умовам. 

Так, з досліджень Т. Кудрявцева, Г. Пономарьової, Л. Жук, С. Золотухіної 

та ін. видно, що визначальною стороною ефективності НДРС є її організація і 

управління. Аналіз робіт перерахованих авторів показує, що провідними 

принципами організації НДР як системи є забезпечення органічної єдності 

наукового і навчального процесів і на цій основі підвищення якості підготовки 

фахівців, посилення зв'язку науки з виробництвом, прискорення науково- 

технічного прогресу. 

Крім того, досить часто науково-дослідницька робота ототожнюється з 

науковою творчістю студентів. На наш погляд, наукова творчість – поняття більш 

ємне, ніж НДРС. Дійсно, кінцевим результатом творчості є обов'язково створення 

чогось нового, дослідження невідомого. Дане поняття широко використовується в 

роботах Т. Кудрявцева, І. Лернера, П. Підкасистого та ін. 

Основна складність полягає в тому, що не можна навчити «займатися 

наукою». Не існує алгоритмів, правил, що визначають цю діяльність повною 

мірою. Процес наукового дослідження в цьому сенсі близький до творчої 

діяльності, яку не можна виконати за зразком. 

Основним завданням викладача є створення умов для формування уявлень 

про наукову діяльність [4; 5]. В основі наукової роботи лежить дослідницька 

діяльність, а структура дослідницької діяльності подібна до структури 

проблемного навчання. Тобто, при застосуванні методів проблемного навчання 

при організації занять можна закласти основи для формування уявлень про 

дослідницьку діяльність. Це значно полегшить подальшу самостійну діяльність 

студентів в рамках наукової роботи. 
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Студенти матимуть уявлення про наукове пізнання, творче засвоєння 

навчального матеріалу, навчання методикам і засобам оригінального вирішення 

наукових і технічних завдань, навичкам роботи в колективі тощо [5; 4]. 

Студенти з першого курсу беруть участь у конференціях, складають огляди 

наукових журналів, готують доповіді, повідомлення, реферати, курсові роботи. 

Під час виконання курсових робіт студент робить перші кроки до самостійності 

наукової творчості, вчиться працювати з науковою літературою з проблеми 

дослідження, набуває навиків відбору і аналізу необхідної інформації. У 

дослідницькій роботі студент проявляє пізнавальний інтерес до проблеми, 

здатність і вміння сформулювати гіпотезу, провести експеримент, зробити 

висновки і порівняти їх з іншими даними. 

На наступному етапі навчання вимоги до науково-дослідницької роботи 

студентів зростають, і написання роботи перетворюється у творчий процес. 

Підвищуючи вимоги до курсової роботи, ЗВО сприяє розвитку студента як 

дослідника. 

Пізнавальні дії суб'єкта в умовах проблемної ситуації проходять не тільки в 

логічній формі, але мають і психологічний аспект. Навчально-дослідницька 

діяльність визначається структурою проблемного навчання, має спільні риси з 

логікою наукового дослідження. Студент здійснює пошук шляхом аналізу 

наявних умов і актуалізації знань за наявними документами, будує гіпотезу і 

відповідно до неї становить хід рішення, яке ставить під контроль, вносить 

корективи. 

Основним структурним елементом проблемного навчання є проблемна 

ситуація. У ході вирішення проблемної ситуації виділяються основні дані – умови 

задачі – і вводяться змінні, далі проектуються результати, будується гіпотетичне 

рішення, відбувається пошук евристичних методів і виділяється стратегія 

вирішення. Отримані результати аналізуються, здійснюється коригування 

допущених помилок і знову формується робоча мета і завдання. 

Слід зазначити, що логіка навчального пізнання схожа із логікою наукового 

пізнання, що підтверджує наступний алгоритм: 

- пошуковий етап (виділення з навчального матеріалу питань для 

проблемної ситуації); 

- аналітичний етап (аналіз фактичних знань студентів); 

- підготовчий етап; 

- визначальний етап (діагностика можливої оцінки створеної ситуації); 

- вирішальний етап (визначення можливих шляхів вирішення 

протирічь); 

- методологічний етап [1]. 

Однак повністю реалізувати цю схему на заняттях вдається далеко не 

завжди (наприклад, протиріччя ще не знайшло свого вирішення в науці, часто для 

учня буває непосильним прогнозування результату), проте вона є орієнтиром, до 

якого треба прагнути. Виходячи з цього, основи дослідницької діяльності 

необхідно закладати у студентів вже з першого курсу, щоб наукове дослідження 

не складало труднощі в подальшому.Таким чином, якісна підготовка фахівців у 
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ЗВО включає в себе самостійне рішення дослідницьких завдань і придбання 

наукового досвіду за профілем підготовки. 
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Ван Янься 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 
 

У статті визначається суть поняття «міждисциплінарні зв’язки» та 

розкриваються зв’язки музичного мистецтва з іншими навчальними предметами, 

зокрема: мовою та літературою, образотворчим мистецтвом, художньою 

культурою, географією, природознавством, історією, математикою, фізикою, 

астрономією тощо. 

Ключові слова: музичне мистецтво, міжпредметні зв’язки, навчальні 

предмети, розвиток. 

The essence of the concept of “interdisciplinary links” has been defined in the 

article and the links of Music with other subjects, namely: Language and Literature, 

Art, Artistic Culture, Geography, Natural Science, History, Mathematics, Physics, 

Astronomy etc.have been revealed. 

Key words: Music, interdisciplinary links, subjects, development. 

 

Під міжпредметними зв’язками розуміються зв’язки між різними 

навчальними дисциплінами, що встановлені вчителем або учнем у процесі 

пізнавальної діяльності з метою глибшого усвідомлення певного питання, що 

вивчається, а також ефективнішого застосування знань на практиці [1]. 

Міжпредметний підхід до побудови освітнього процесу дозволяє не лише активно 
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впливати на особистість, але й удосконалювати її знання, уміння й навички з 

різних навчальних предметів [4]. Окрім того, міжпредметні зв’язки сприяють 

формуванню цілісної картини світу та розвитку вміння інтегрувати отриманні 

знання з різних наук. 

Музичне мистецтво передбачає не лише знайомство з музикою, воно тісно 

пов’язане із більшістю навчальних предметів, зокрема [1; 2; 3]: 

- мовою та літературою. Так, у процесі прослуховування музичних творів та 

їхнього подальшого розбору застосовуються знання і вміння з української мови й 

літератури. Наприклад, бувають актуальними знання про цілісність тексту і його 

частин, наявність смислових й лексичних зв’язків частин тексту, основної думки 

тексту. Важливим є уміння самостійно виявляти основну ідею твору, 

користуватися синонімами, щоб сформулювати власну думку, виразно 

висловлюватися без повторення слів. Вивчаючи хорові твори, є затребуваними 

вміння правильно промовляти слова, виразно читати текст, виокремлювати у 

словосполученнях головні і залежні слова, обирати правильну інтонацію при 

вимові. Також у процесі вивчення музичного мистецтва постійно спираються на 

знання, якими здобувачі освіти опановують на уроках літератури, як-то: 

образність художньої літератури, розуміння теми та ідеї твору, поняття «життєва 

правда та художня вигадка», «художній образ» в творі літератури; 

- образотворчим мистецтвом. Зокрема, музичне мистецтво спирається на 

поняття «образ», «композиція» тощо, які є актуальними і для образотворчого 

мистецтва. Про власні враження від прослуховування музичного твору учневі 

допомагають розповісти кольори, контрастне поєднання відтінків і фігур. 

Малюнки-підказки надають дитині можливість швидше вивчити текст пісні, 

сприяють розвитку пам’яті; 

- художньою культурою. Педагог навчає дітей сприймати музичний твір як 

мистецьке явище, розуміти його художню своєрідність, специфіку 

індивідуального стилю автора та розглядати його в контексті розвитку світової 

художньої культури; 

- географією. Зв’язок між музичним мистецтвом і географією може 

реалізовуватися у процесі ознайомлення учнів із біографією композиторів (діти 

знайомляться із країною, де народився певний композитор, її географічним 

розташуванням, традиціями, специфікою клімату, адже ці фактори значною 

мірою впливають на композиторів і знаходить утілення в їхній творчості. Окрім 

того, вивчення дітьми народного мистецтва різних країн світу у 4-му та 5-му 

класах спонукає їх до ознайомлення зі звичаями, традиціями і особливостями 

побуту різних народів. Здобувачі освіти, які навчаються у 8 класі, вивчають 

регіональні музичні фестивалі, що також сприяє залученню знань із географії.  

Також зв’язок музики і географії зміцнюється завдяки розповсюдженню туризму; 

- природознавством. При вивченні такого навчального предмету, як музичне 

мистецтво, часто вивчаються музичні твори, присвячені порам року, природнім 

явищам (дощ, хурделиця, мороз, спека тощо), образам живої природи, що, у свою 

чергу, допомагає учням оволодіти такими навчальними предметами, як 

«Навколишній світ», «Я і Україна», «Природознавство»; 
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- історією. Ця наука стала джерелом багатьох сюжетів для музики, які 

зумовили появу різних жанрів у музичному мистецтві – від історичних пісень і 

дум    часів    існування    козацтва    до    Сьомої    симфонії    («Ленінградської») 

Д. Шостаковича. Щоб учні повною мірою відчули і осягнули ідею композитора, 

який писав твір на історичну тематику, необхідно, щоб діти були ознайомлені з 

певним історичним періодом, конкретними подіями, які стали підґрунтям для 

твору. У 8 класі діти також знайомляться з темою війни в мистецтві, що вимагає 

їхніх знань з історії; 

- математикою. Зв’язок музики і математики був установлений ще в давній 

Греції. Так, Піфагор розробив цілісне вчення про звук, вивчаючи його в 

філософсько-математичному аспекті. За допомогою спеціального інструменту – 

монохорду, цей науковець досліджував інтервали. Піфагору вдалося встановити 

математичні залежності між окремими звуками. Цей науковець зробив значний 

внесок в розвиток теорії про лікування хвороб музикою. Він намагався довести, 

що окремі мелодії можуть сприяти позбавленню ревнощів, заздрощів, 

зарозумілості та інших недоліків. Важливо, що у музики і математики є спільні 

терміни – варіації, ритм, паралелі, пропорції тощо. Для музичного мистецтва ноти 

є базисом, підґрунтям для творчості. У кожної ноти є своя тривалість, яка 

визначається з використанням чисел («раз-і-два-і-три-і-…»), а також дробів 

(тривалості таких нот, як «половина», «четвертина», «восьма», «шістнадцята» 

тощо зображаються дробами); 

- фізикою. Ознайомлюючи здобувачів освіти з музичними інструментами, 

важливо їм розповісти про фізичне підґрунтя утворення звуків, особливо на 

струнних інструментах. На уроках визначаються ключові поняття, спільні для 

музичного мистецтва і фізики, зокрема: звук – коливання повітря, обертон – 

акустичні звуки, які живуть у вібрації струни. Фізика пояснює, що саме обертони 

створюють забарвлене звучання – тембр, і чим багатший тембр обертонами, тим 

повніше і красивіше звучання музичного інструмента. Знання з фізики також 

використовуються при поясненні процесу звукозапису, історії електронної 

музики; 

- астрономією. В основі астрономії як науки лежить гармонія і краса 

світобудови. Поняття «краса» і «гармонія» важливі й у музичному мистецтві. 

Відомо, що у космосі звуки відсутні, оскільки космос є вакуумом, проте науковці 

займаються пошуком, записом, відтворенням і поширенням деяких сигналів із 

космосу та звуків і навіть космічної музики. Ця музика представлена 

електромагнітними хвилями, обробленими й накладеними на частоту звукового 

діапазону, який чує вухо людини; це дивні, неприродні «стогони» й «зітхання» 

космічного простору. 

Окрім того, музичне мистецтво пов’язане із краєзнавством, 

мистецтвознавством, філософією, театральним мистецтвом, хімією, етикою, 

біологією, психологією, іноземними мовами, основами здоров’я, фізичною 

культурою, хореографією, трудовим навчанням тощо [1; 3] 

Отже, музичне мистецтво є вдалим засобом реалізації міжпредметних 

зв’язків. Найтісніші міжпредметні зв’язки реалізуються на уроках художньо- 

естетичного циклу і виявляються між мистецькими дисциплінами, зокрема:
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світовою та українською літературою, хореографією, образотворчим мистецтвом. 

Застосовуючи міжпредметні зв`язки, учитель створює умови для розширення 

світогляду школярів, формування їхніх вмінь самостійно мислити, сприяє 

розвитку уяви, фантазії та творчій самореалізації здобувачів освіти. 
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В статті представлено трактування феномену самовдосконалення в 

сучасних психологічних дослідженнях. Схарактеризовано суб’єктивні й 

об’єктивні фактори професійного становлення, специфіку професійного 

самовдосконалення практичного психолога. Визначена мета професійного 

самовдосконалення. Зазначено, що професійне самовдосконалення здійснюється у 

двох формах – самоосвіти і самовиховання. 

Ключові слова: самовдосконалення, самопізнання, саморозвиток, 

професіогенез, практичний психолог. 

The interpretation of the phenomenon of self-improvement in modern 

psychological research has been described in the article. The subjective and objective 

factors of professional development have been characterized. The peculiarity of 

practical psychologist’s professional self-improvement has been denoted. The purpose 

of professional self-improvement has been defined. It is noted that professional self- 

improvement is carried out in two forms such as self-education and self-training. 
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Зростання ролі професіоналізму особистості в сучасних умовах зумовлює 

особливу гостроту проблеми професійної компетентності спеціаліста як здатності 

швидко вдосконалювати професійну діяльність і власну особистість відповідно до 

вимог динамічного середовища. Виникає проблема усвідомлення в умовах нової 

парадигми освіти сутності професійної компетентності практичного психолога, 

яка є специфічною порівняно з професійним розвитком інших категорій 

працівників. 

Аналіз проблем професійної успішності психологів освітньої сфери, 

професійного становлення та умов вдосконалення їхньої професійної діяльності 

здійснено в роботах А. Г. Абрамової, О. М. Іванової, В. П. Зінченко, 

Ю. М. Орлова, В. Д. Потапової, Н. В. Пророк, Н. В. Чепелєвої, Т. С. Яценко та 

інших. Відзначаючи наявність досліджень у галузі вдосконалення організаційно- 

методичних основ діяльності психолога в освітній сфері, слід зазначити, що ці 

дослідження більшою мірою стосувалися аналізу особистісних передумов 

успішності, розвитку відповідних професійно-важливих якостей і оптимізації 

форм і методів професійної підготовки. Стосовно ж проблеми самовдосконалення 

практичного психолога в системі післядипломної освіти варто зазначити, що вона 

не була предметом спеціальних наукових досліджень. Означена проблема 

розглядалася в аспекті безпосередньої професійної діяльності. 

Мета дослідження – розкрити особливості професійного самовдосконалення 

практичних психологів в умовах післядипломної освіти. 

Порушене питання є актуальним не тільки в аспекті теоретичного 

дослідження професійного становлення особистості практичного психолога, а й 

для практики. Від його практичного вирішення залежить оцінка рівня 

професіоналізму психологів, можливості професійного розвитку, цілеспрямоване 

планування власного життя [2]. Зауважимо, що процес формування особистості не 

є сталим, він відбувається безупинно, і будь-які зміни в процесі професійного 

становлення впливають на її розвиток. Без постійного самовдосконалення не 

може існувати сучасний професіонал [1]. 

У загальному розумінні самовдосконалення – це вдосконалення 

особистістю відносин із собою і світом [1; 3]. Феноменологічні грані проблеми 

самовдосконалення ілюструються різноманіттям визначень «самовдосконалення»,  

зокрема: саморозвиток, самоактуалізація, самореалізація, особистісне зростання, 

актуалізація власних потенцій тощо. Отже, аналіз психологічної літератури 

дозволив виокремити визначення поняття самовдосконалення як набуття нових 

знань і умінь чи їх розвиток і поглиблення [1; 4]. Здатність здобувати нові знання 

та вміння, вирішувати професійні та життєві задачі є проявом компетентності, яка 

є важливим компонентом самовдосконалення вмінь, навичок, звичок, 

опрацювання технік, саморозвитку особистості [1; 4]. 

Процес підвищення кваліфікації психологів вивчається дослідниками не 

відокремлено, а в цілісній структурі з особистісним розвитком психологів і 

вимогами суспільства [1; 3]. Таким чином, необхідно говорити про
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самовдосконалення як явище особистісно-соціальне. Значною мірою вплив 

соціальних факторів на особистісне самовдосконалення опосередковується 

особистістю психолога, системою його особистих вимог до самого себе. 

Професійне самовдосконалення виявляється у свідомому, цілеспрямованому 

підвищенні рівня власної компетентності, у розвитку професійно важливих 

якостей, що відповідають зовнішнім соціальним вимогам, зокрема умовам 

професійної діяльності, а також програмі особистого зростання. Професійне 

самовдосконалення можна визначити як самостійний вид внутрішньої активності 

особистості, спрямованої на підвищення кваліфікації, професійне зростання і 

розвиток кар’єри. 

Отже, у процесі професійного самовдосконалення в певний момент 

відбувається взаємодія внутрішніх характеристик особистості і зовнішніх умов 

(соціальних факторів), які зумовлюють появу позитивного потенціалу фахівця. На 

основі аналізу літератури й сучасної практики підвищення кваліфікації психологів 

маємо підстави стверджувати про необхідність обґрунтування організаційних 

умов успішного самовдосконалення цих фахівців. Як відомо, практика 

післядипломної освіти має враховувати той факт, що навчання дорослих людей 

відрізняється від освіти школярів і студентів і її ефективність значною мірою 

залежить від: усвідомлення слухачами необхідності використання нових знань на 

практиці; наявності комфортних умов роботи; постійного мотивування; 

індивідуалізації навчання; використання знань та досвіду слухачів. 

Таким чином, керівництво професійним самовдосконаленням психологів – 

це складний процес, який є системою навчальних, виховних, організаційних 

заходів, спрямованих на забезпечення систематичної, цілеспрямованої і 

різнопланової роботи з удосконалення власної особистості. Зокрема, 

самовдосконаленням називають шлях формування звичок і окремих навичок, 

розробки і вправляння якоїсь функції чи психічної властивості, 

самовдосконалення окремої сфери своєї особистості [4]. 

У цьому випадку основне завдання викладачів закладів вищої освіти 

полягає в цілеспрямованому керівництві цим процесом, який залежить від 

об’єктивних і суб’єктивних факторів. Відзначимо, що метою керівництва 

самовдосконаленням психолога є актуалізація позитивних мотивів до 

саморозвитку, а саме формування стійкої позитивної мотивації професійного 

самовдосконалення, з одного боку, а з іншого – цілеспрямований коригуючий 

вплив з боку викладача. Серед суб’єктивних (внутрішніх) умов, що сприяють 

професійному самовдосконаленню психолога виокремимо рефлексивну позицію 

як основу складових становлення професійної діяльності психолога, яка пов’язана 

не стільки з констатацією наявності або відсутності професійних якостей, скільки 

стимулюванням їх розвитку, збагачення. 

Особливого значення набуває думка Н. В. Пророк, яка стверджує, що для 

успішного виходу зі складних ситуацій, що трапляються в професійній діяльності,  

важливо не тільки розширювати та оновлювати знання, а й працювати над своїми 

недоліками, звільнятися від того, від чого необхідно звільнитися і створювати 

нові, позитивні якості [4]. Тому наступною умовою професійного 

самовдосконалення психолога є озброєння навичками професійного самоаналізу. 
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Ефективно організоване самопізнання здійснюється за такими напрямками: 

вивчення рівня компетентності і якостей особистості, яке здійснюється шляхом 

самоспостереження, самоаналізу, результатів діяльності, самоперевірки; 

самопізнання в умовах професійної діяльності і вимог, які висуває ця діяльність; 

самооцінка, яка опрацьовується на підставі співставлення існуючих знань, умінь і 

якостей особистості з вимогами, що висуваються. Здійснений аналіз наукової 

літератури і практика роботи у закладах вищої освіти дозволяє виокремити 

основні напрями керівництва самовдосконаленням: усвідомлення сутності 

професійного самовдосконалення; упровадження авторських задумів, завдяки 

чому відбувається творча самореалізація психолога в практичній діяльності; 

участь практичного психолога в реалізації і розробці нових технологій для 

вирішення психолого-педагогічних проблем, які виникають в освітньому 

середовищі. 

Таким чином, професійне самовдосконалення психолога в системі 

післядипломної освіти передбачає розв’язання комплексу питань з організації й 

змісту навчання з урахуванням індивідуальних здібностей, професійного досвіду, 

потреб масової практики. Метою професійного самовдосконалення є досягнення 

усвідомленого і засвоєного образу (ідеалу) висококваліфікованого психолога. 
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У статті схарактеризовано сутність рефлексії як технології 

самодіагностики успішності та ефективності педагогічної діяльності 

викладача. Визначено структуру педагогічної діяльності викладача в контексті 

педагогіки рефлексії, проаналізовано її основні компоненти: конструктивний, 

організаторський, комунікативний і гностичний. 
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The article characterizes the reflection essence as a technology of self-diagnosis 

of success and efficiency of pedagogical activity of a teacher. The structure of 

pedagogical activity of the teacher in the context of pedagogy of reflection has been 

defined and its basic components have been analyzed: constructive, organizational, 

communicative and gnostic. 

Key words: reflection, pedagogy of reflection, teacher, pedagogical activity. 

 

Які б зміни не відбувалися в усіх сферах життя суспільства і, зокрема, у 

вищій школі, в системі вищої освіти, – підготовка фахівців, її рівень і 

ефективність визначаються якістю викладання і її результативністю, культурою 

праці суб’єктів дидактичної взаємодії. Особистість викладача, професіонала і 

ученого (його професіоналізм і культура, стиль діяльності) була і залишається 

головною фігурою і центральною проблемою в усій життєдіяльності закладу 

вищої освіти і, перш за все, у навчанні і становленні студента як фахівця, у 

формуванні науково-інтелектуального потенціалу країни. Натомість в останні 

роки вона піддається девальвації. У закладі вищої освіти виникли фінансово- 

економічні проблеми, як-от: недостатнє матеріально-технічне забезпечення, 

зниження пріоритетності вищої освіти (і взагалі освіти) в державній політиці, 

виникнення ірраціональної стихії ринкових відносин, а саме – перехід закладів 

вищої освіти на підвалини концепції дослідницького університету без створення 

належних передумов для цього процесу. Це в певній мірі відкинуло питання 

науково-педагогічної культури, методичної майстерності та методології 

викладання у закладі вищої освіти різного спрямування на другий план, а 

нерідко – і на периферію вузівського життя. 

Найбільш доцільним і можливим шляхом професійного самовираження і 

самовдосконалення викладача закладу вищої освіти є рефлексія як спосіб 

самопізнання, самооцінки своєї діяльності, а також як імпровізація і пошук 

оптимального рішення щодо стратегії та тактики ведення освітнього процесу. Не 

можна не погодитися з думкою В. Вульфова і В. Харькіна про те, що 

«...професійна рефлексія містить єдність людського (способу самовивчення, 

аналізу причино-наслідкових зв’язків, сумнівів, реалізації ціннісних критеріїв, 

роботи над собою) і професійного, тобто застосування цієї здатності до складних 

умов і обставин професійного буття» [1, с.18]. Рефлексія виступає як технологія 

самодіагностики успішності та ефективності педагогічних дій викладача і 

студентів, як засіб гнучкого реагування на те чи інше педагогічне явище, 

професійну ситуацію [2]. 

Для її практичного забезпечення необхідні: 

- емпіричний і аналітичний матеріал щодо педагогічних технологій, рівень 

викладання, їх реальна ефективність; 

- аналіз орієнтації студентів на різні компоненти, форми навчального 

процесу, стилі і методи викладання; 

- визначення і реалізація на цій основі конкретних шляхів, способів 

підвищення науково-педагогічної культури викладачів ЗВО, подолання її слабких 

ланок; 
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- здатність викладача до наукової педагогічної рефлексії свого і чужого 

досвіду, вміння і можливість опановувати ефективними навчальними 

технологіями; 

- організаційне, фінансово-економічне, технічне забезпечення та 

стимулювання підвищення якості науково-педагогічної праці; 

- відповідна морально-психологічна атмосфера на кафедрах, факультетах, у 

закладах вищої освіти, орієнтована на освітній процес як на професійну творчість 

[3]. 

Для ефективного виконання педагогічних функцій сучасному викладачеві 

ЗВО важливо знати структуру рефлексивної педагогічної діяльності, її основні 

компоненти, педагогічні дії і професійно важливі вміння і якості, необхідні для її 

реалізації (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

 

Структура педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти у 

контексті педагогіки рефлексії [3] 

 

Етапи і компонент Діяльність Педагогічні дії Професійно важливі 

вміння і якості 

Підготовчий 

етап 

Конструктивна 

діяльність 

1.Формулювання 

педагогічних цілей 

2.Діагностика 

особливостей і рівня 

навченості студентів 

3.Вибір змісту навчального 

матеріалу майбутніх занять 

4. Вибір методів навчання 

5. Проєктування своїх дій і 

дій студентів 

1.Високий рівень наукових 

професійних знань 

2.Психолого-педагогічні та 

методичні знання 

3.Практичне  володіння 

методиками навчально- 

виховних впливів 

Етап здійснення 

педагогічного 

процесу 

Організаторська 

діяльність 

1.Встановлення 

дисципліни, робочої 

обстановки на заняттях 

4.Спостережливість, 

розуміння психічного 

стану людей,  настрій 
колективу в цілому 

  2.Стимулювання 

пошукової діяльності 

студентів 

5. Швидка орієнтація в 

обстановці, гнучкість 

поведінки 

6. Уміння доступно, логічно 

послідовно, емоційно 

пояснити матеріал 

  3.Організація своєї 

діяльності щодо викладу 

навчального матеріалу 

7. Культура мови, ерудиція 
8. Експресивні здібності 

9.Розподіл уваги, смислова 

пам’ять, гнучке творче 
мислення 

  4.Організація   своєї 

поведінки у реальних 
умовах 

10. Вміння керувати собою, 

настроєм 
11. Уміння керувати своїм 
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   тілом, голосом, мімікою, 
жестами, наявність 

здібностей 

  5. Організація діяльності 

студентів 

6. Організація    контролю 

результатів  педагогічних 

впливів і коригування 

одержаної    зворотньої 

інформації   про міру 

засвоєння матеріалу,  що 

викладається 

12. Організаторські 

здібності 

13. Уміння отримувати 

зворотню інформацію про 

рівень засвоєння матеріалу 

 Комунікативна 

діяльність 

1.Встановлення 

правильних 

взаємовідносин зі 

студентами 

14. Наявність потреби у 

спілкуванні 

15. Педагогічний такт 

  2.Здійснення виховної 

роботи 

16. Педагогічна 

імпровізація, вміння 

застосовувати різні засоби 

психологічного впливу 

17. Демократичний стиль 

спілкування і керівництва 

Етап аналізу 

результатів 

Гностична 

діяльність 

1. Аналіз результатів 

навчання, виховання 

18. Критична оцінка 

переваг і недоліків своєї 

особистості, своєї 

діяльності 

  2. Виявлення відхилень 
результатів від 

поставлених цілей 

19. Самоаналіз своєї 

педагогічної діяльності 

  3. Аналіз причин цих 

відхилень 

20. Самоосвіта,   вивчення 
нових технологій 

навчання, виховання 

  4. Проєктування заходів 

щодо усунення цих причин 

21. Самоосвіта в галузі 

проєктних педагогічних 

технологій 

  5. Творчий пошук нових 

методів навчання, 
виховання 

22. Творчий підхід до 

педагогічної діяльності 

 

Усвідомлення рефлексивної природи і структури педагогічної діяльності 

викладача, його педагогічних цілей часто спонукає до більш ретельного 

формулювання основних ідей і висновків, адекватної педагогічної рефлексії. Як 

засвідчило наше дослідження, усіх викладачів закладів вищої освіти можна 

умовно розподілити на три групи: 

1) із домінуванням педагогічної спрямованості (приблизно 2/5 від загальної 

кількості); 

2) із домінуванням дослідницької спрямованості (приблизно 1/5); 

3) із однаковою виразністю педагогічної та дослідницької спрямованості 

(приблизно 2/5). 
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Професіоналізм викладача непедагогічного закладу вищої освіти в 

педагогічній діяльності, рівень його педагогічної рефлексії виявляється в умінні 

бачити і формувати педагогічні завдання на основі аналізу педагогічних ситуацій 

і знаходити оптимальні способи їх вирішення. Тому однією з найважливіших 

характеристик педагогічної діяльності є її творчий характер, що передбачає 

уміння викладача здійснювати педагогічну рефлексію на рівні креативності. 

У контексті рефлексивної педагогіки в структурі педагогічних здібностей і 

відповідно педагогічної діяльності можна виділити такі компоненти: 

конструктивний, організаторський, комунікативний і гностичний. 

Домінуючий у цій структурі конструктивний компонент налаштовує на 

реалізацію тактичних цілей; структурування навчального курсу, добір 

конкретного змісту для окремих розділів, вибір інноваційних форм проведення 

занять тощо. Д. Аллен, К. Раїн виділяють деякі вимоги до педагога закладу вищої 

освіти в рамках цього компонента: варіювання стимуляції студентів (може 

виражатися, зокрема, у відмові від монологічності, монотонної манери викладу 

навчального матеріалу, у вільній поведінці викладача в аудиторії тощо); 

стимулювання інтересу за допомогою захоплюючого початку (маловідомого 

факту, оригінального або парадоксального формулювання проблеми тощо); 

педагогічно грамотне підведення підсумків заняття або його окремої частини; 

використання пауз або невербальних засобів комунікації (погляду, міміки, 

жестів); майстерне застосування системи позитивних і негативних підкріплень; 

постановка навідних запитань і питань перевірочного характеру; постановка 

питань, що підводять студентів до узагальнення навчального матеріалу; 

використання завдань дивергентного типу з метою стимулювання творчої 

активності; визначення зосередженості уваги, рівня включеності студента в 

розумову роботу за зовнішніми ознаками його поведінки; використання 

ілюстрацій і прикладів; доцільне використання прийому повторення [2]. 

Отже, педагогічна рефлексія є методологічною ідеєю та базовою 

технологією в продуктивній діяльності викладача закладу вищої освіти 

непедагогічного профілю. 
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Лідер – це особа, яка користується найбільшим авторитетом, впливом у 

будь-якому колективі та посідає провідне місце серед інших. Формування 

лідерської компетентності майбутніх офіцерів передбачає позитивний 

особистий приклад офіцерського та навчально-педагогічного складу, аналіз 

ситуацій в яких курсанти проявляли окремі риси лідерських якостей, розвиток 

самоствердження й автономності у прийнятті рішень, заохочення 

ініціативності тощо. 

Ключові слова: лідерська компетентність, майбутні офіцери, заклади 

військової освіти, освіта впродовж життя. 

A leader is a person experiencing the greatest authority, influence in any team 

and he or she takes a leading position among others. The formation of leadership 

competence of future officers involves a positive personal example of officers and 

teaching staff, analysis of situations in which cadets showed certain traits of leadership 

qualities, development of self-affirmation and autonomy in decision-making, 

encouragement of initiative. 

Keywords: leadership competence, future officers, military educational 

institutions, lifelong learning. 

 

У системі військової освіти існують особливості підготовки офіцера-лідера, 

адже його готують за галузевими стандартами військової освіти, як 

висококваліфікованого керівника. Але бути керівником – це не теж саме, що бути 

лідером, хоча ці визначення іноді ототожнюють. Як вважає О. І. Мармаза, лідер – 

це керівник, який має владу авторитету, що пов’язаний із добровільним 

визнанням персоналом верховенства лідера [3].Отже, офіцер має бути керівником 

і формальним лідером для своїх підлеглих. За визначенням С. А. Калашнікової, 

лідерство можна вважати вищим еволюційним та якісним рівнем управління [2]. 

Згідно з довідниковими виданнями лідер (від англ. leader – той, хто веде) – це 

особистість, яка користується найбільшим авторитетом, впливом у будь-якому 

колективі, особа, яка посідає провідне місце серед інших [4]. 

Сьогоднііснує два основних підходи до вивчення лідерства: перший підхід 

ґрунтується на думці про те, що лідера неможливо підготувати, лідером необхідно 

народитись; другий – кожен може стати лідером, якщо до цього прикласти 

необхідних зусиль.Перед сучасною військовою освітою постає питання щодо 

визначення компетентностей яким повинен оволодіти офіцер-лідер. Як вважає 

О. В. Бойко поняття «лідер» і «керівник» тісно пов’язані між собою, розвиток 

здатностей лідера сприяє розвиткові якостей керівника.Іншої точки зору 

дотримується О. І. Мармаза, яка підкреслює, що лідерство – це повноваження, які 
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не можна делегувати, лідера не можна призначити, лідер – це людина ініціативна, 

внутрішньо вільна та сильна, яка може повести за собою інших. О.Є. Скорик 

зводить лідерство до вміння подавати свою мету в такий спосіб, щоб інші також 

захотіли її досягти. 

Варто зазначити, що існують так звані «природжені лідери», але 

більшостінеобхідно набувати певних умінь та оволодівати певними якостями 

лідера: амбітністю, ініціативністю, незалежністю, творчістю, умінням викликати 

довіру в інших, вести за собою, відповідальністю тощо. Разом з тим мати 

лідерські якості ще не означає бути лідером. Зазначимо, що інколи, лідером 

можна також стати у певних ситуаціях, коли обставини чи потреби змушують 

людину взяти на себе роль лідера. Але часто буває так, що коли завдання 

виконано, а потреба в лідерові зникає, то такі «тимчасові лідери» складають свої 

повноваження і знову займають роль підлеглих. 

На думку Л.Б. Зубанової, лідер це член групи, за яким визнано право 

приймати остаточні рішення; індивід, який наділений найбільшим ціннісним 

потенціалом у групі; суб’єкт, який відіграє центральну роль в організації 

діяльності групи; особа, яка має певний вплив на окремих членів групи та на 

групу в цілому, регулює в ній стосунки. Отже, лідер – це той, хто в певній 

ситуації бере на себе більшу відповідальність, ніж усі інші, за виконання групових 

завдань. 

Отже, можна констатувати, що лідер – це людина, якакористується 

авторитетом в групі осіб і володіє певними особистісними якостями, впливає на 

думки та переконання всієї групи у різних життєвих ситуаціях. Лідер – це 

найбільш авторитетна особа у групі, яка завдяки своїм особистим якостям відіграє 

провідну роль у різних моральних, соціальних та інших ситуаціях, спільній 

діяльності членів групи має значний вплив на них, приймає рішення у значущих 

для групи ситуаціях і несе за них відповідальність. У свою чергу, лідерство 

передбачає використання різних прийомів впливу лідера (завдяки його якостям та 

здібностям) на інших членів групи з метою планування, координації та контролю 

їх спільної діяльності. 

Таким чином, з означення поняття «лідер» розуміємо, що лідерволодіє 

певними знаннями, уміннями та якостями, тобто володіє лідерською 

компетентністю.У Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.) компетентність 

визначена як здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити 

професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, 

навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей [1]. На 

думку експертів Ради Європи, компетентність передбачає спроможність особи 

сприймати та відповідати на індивідуальні і соціальні потреби. В.В. Ягупов 

вважає, що компетентність – це підготовленість (теоретична, практична, 

особистісна, психологічна тощо) до здійснення певної професійної діяльності та 

наявність професійно важливих якостей фахівця, які сприяють цій діяльності [5]. 

О. М. Яценко наводить модель взаємозалежності ефективної діяльності 

організації від сформованих основних компетентностей та лідерських якостей 

майбутніх менеджерів (рис. 1) [6]. Аналіз моделі приводить до висновку, що 
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лідерські якості – це сукупність професійно важливих компетентностей фахівця, 

які сприяють його діяльності як лідера. 

Рисунок 1. Модель взаємозалежності ефективної діяльності 

організації від сформованих основних компетентностей 

та лідерських якостей майбутніх менеджерів[6] 

Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців довели, що 

ефективність конкретного стилю лідерства в значній мірі залежить від 

ситуаційних факторів. Психологами був зроблений висновок такий висновок: 

хоча і в деяких випадках один стиль може бути кращим за інший, не існує 

єдиного стилю лідерства, який підходить до всіх ситуацій: для різних ситуацій 

існує свій оптимальний стиль. 

Зазначимо, що лідера-керівника визначають такі якості: цілісність, 

проникливість, сміливість у відносинах, почуття гумору, інтелектуальна енергія і 

допитливість, передбачуваність, широта мислення, комфортне існування в умовах 

невизначеності, самовладання і послідовність.Перелік лідерських якостей лідера- 

керівника доповнює Дж. Гарднер: життєва сила і невтомність; інтелект і здатність 

міркувати в процесі діяльності; готовність брати на себе відповідальність і 

обов'язки; розуміння підлеглих, колег і знання їхніх потреб; навички роботи з 

людьми; потреба в досягненні результату; сміливість, рішучість, наполегливість,  

уміння завойовувати і зберігати довіру; здатність управляти, приймати рішення, 

визначати пріоритети; впевненість; здатність до домінування тощо. 

Такими чином, для формування якостей лідера у майбутніх офіцерів 

необхідним є виконання таких умов: офіцерський та навчально-педагогічний 

склад військового закладу вищої освіти особистим прикладом демонструє зразок 

лідерської поведінки в освітньомупроцесі і повсякденному житті; увага 

акцентується на питаннях лідерства в розрізі навчальних дисциплін; проведення 
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аналізу ситуацій, у яких курсанти проявляли лідерські якості, моделювання таких 

ситуацій,що стимулюєздобувачів освіти до самостійних проявів лідерських 

якостей; сприяння розвитку самоствердження, автономності у прийнятті рішень 

та особистої відповідальності; заохочення проявів розумної ініціативи; надання 

психолого-педагогічної допомогиофіцерам в опануванні педагогічних основ 

формування лідерських якостей. 
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У статті розглядаються особливості науково-дослідницької діяльності в 

підготовці магістрів-філологів. Схарактеризовано чинники формування 

готовності магістрантів до науково-дослідницької діяльності, яка є одним з 

напрямів реалізації практичної підготовки магістрів. Виявлено, що ефективна 

співпраця наукового керівника та майбутнього магістра є запорукою 

перетворення майбутнього магістра на активного суб’єкта освітнього процесу. 

Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, компетентнісний підхід, 

майбутні магістри, пошукова робота. 

The features of schientific and research activity in training of Masters of 

Philology have been considerd in the article. The formation factors influencing on 
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Masters’ training for scientific research activity which is seen to be one of directions of 

Masters’ practical preparation, have been characterized. It was found out that the 

effective cooperation of the supervisor and the future Master is the key to transforming 

the future Master into an active subject of the educational process. 

Key words: scientific and research activity, competence approach, future 

Masters, research work. 

 

Сучасні пріоритети в освітній галузі, зміни концептуальних орієнтирів 

філософії освіти, а також тенденції щодо підготовки фахівців у вітчизняних 

вишах спонукають до осмислення, аналізу й пошуку оптимальних стратегій 

підготовки нової генерації магістрів-філологів. 

Як зазначає Ж. Делор, сучасна освіта потрібна для того, щоб людина 

навчалася пізнавати, діяти, жити спільно й разом, що означає готовність людини 

до мобілізації і практичного застосування набутих знань у реальних ситуаціях; 

визнання існування інших традицій та інших способів мислення та готовність 

враховувати їх у сумісній діяльності; здатність людини до критичного оцінювання 

ситуації та самостійних і відповідальних дій [3]. 

Упровадження компетентнісного підходу в процес підготовки майбутніх 

магістрів є однією з важливих умов формування їх готовності до науково- 

дослідницької діяльності. Експерти Ради Європи вважають, що компетентності 

передбачають спроможність особистості відповідати на індивідуальні та соціальні 

потреби, та визначають їх як комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок [4]. 

Науково-дослідницька діяльність спрямована на розвиток особистості майбутніх 

магістрів, формування в них таких особистісних якостей, як компетентність, за 

допомогою вирішення професійних і науково-дослідницьких завдань. 

О. Кривильова зазначає, що для науково-дослідницької діяльності 

майбутніх магістрів педагогічних закладів вищої освіти характерна єдність цілей і 

напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і 

методів наукової роботи, що реалізується в навчальному процесі, а також і в 

позанавчальний час. Такий підхід забезпечує їх безперервну участь у науковій 

діяльності впродовж навчання [1, с. 80]. 

У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії проводиться 

систематична підготовка студентів магістратури до науково-дослідницької 

діяльності. У процесі вивчення таких дисциплін, як «Сучасні методи 

лінгвістичних досліджень» та «Методологія і методи наукових досліджень» 

майбутні магістри вдосконалюють навички та поглиблюють знання з теорії та 

методології дослідження. 

Мета асистентської науково-дослідної практики, яку магістри проходять на 

першому та другому році навчання, полягає в поглибленні фундаментальної та 

спеціальної підготовки, закріпленні набутих у магістратурі навичок науково- 

дослідної роботи. Цьому сприяють відвідування магістрами наукових та 

методичних семінарів закладу освіти, написання наукових статей з теми їх 

магістерського дослідження та наукового звіту. 

Науково-дослідницька діяльність майбутніх магістрів удосконалює вміння 

майбутнього магістра як науковця-дослідника. Результатом наукової підготовки є 
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виконання підсумкової кваліфікаційної магістерської роботи, що містить науково 

обґрунтовані теоретичні чи експериментальні результати, висновки та 

рекомендації і свідчить про спроможність майбутнього викладача вищої школи 

самостійно проводити наукові дослідження в обраній галузі знань. 

Проте, варто зазначити, що науково-дослідницька діяльність майбутніх 

магістрів-філологів починається з перших днів навчання у закладі вищої освіти. 

Навчаючись ще на бакалавраті, студенти оволодівають системою знань і вмінь 

дослідницької діяльності, сутнісними механізмами наукового дослідження та 

формують готовність до трансформації набутого досвіду, що передбачає здатність 

до пошуку та реалізації наукового проєкту. Цьому сприяють вивчення курсів 

теоретичних лінгвістичних, психолого-педагогічних та літературознавчих 

дисциплін, виконання дослідницьких завдань під час навчальних практик, 

написання курсових та бакалаврських робіт. 

Позааудиторна науково-дослідницька діяльність охоплює роботу в 

наукових гуртках, проблемних групах, дискусійних клубах, студентських 

наукових центрах, участь у наукових конференціях, семінарах, публікації в 

наукових виданнях, збірниках праць. Особливу роль у розвитку студентської 

наукової творчості відіграють конкурси студентських наукових робіт, 

конференції, семінари та виставки, участь в яких надає можливість винести на 

широке обговорення результати пошукової роботи. 

Як зазначає О. Кривильова, у результаті виконання науково-дослідницької 

частини програми майбутні магістри повинні вміти проводити бібліографічну 

роботу з залученням інформаційних технологій; формулювати мету дослідження, 

вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти 

нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження; опрацьовувати 

отримані результати, аналізувати й обмірковувати їх з урахуванням 

опублікованих матеріалів; подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, 

рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, оформлені згідно з 

установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку [1]. 

Слід відмітити, що науково-дослідницька діяльність магістрів-філологів 

забезпечує стійкий взаємозв’язок між навчальними дисциплінами й науковою 

діяльністю, що проводиться кафедрою іноземних мов та науковим відділом 

академії. 

О. Обухов визначає навчально-дослідницьку діяльність як творчу взаємодію 

викладачів і майбутніх магістрів для вирішення поставлених завдань. Разом з 

науковим керівником магістрант окреслює загальні контури наукового пошуку, 

визначає орієнтири та основні етапи, формулює дослідницькі завдання. У 

результаті навчально-дослідницької роботи відбувається розвиток дослідницької 

позиції до світу, формування світогляду як у викладача, так і у майбутніх 

магістрів, оскільки в міжособистісному спілкуванні обидві сторони зазнають 

взаємодії [2, с 147] 

Важливим етапом наукового дослідження є вивчення літературних джерел 

та накопичення необхідного фактичного матеріалу, що супроводжується аналізом, 

узагальненням та інтерпретацією наукової інформації. 



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

57 

 

 

 

 

Ефективна співпраця наукового керівника та майбутнього магістра є 

запорукою перетворення майбутнього магістра на активного суб’єкта освітнього 

процесу, здатного здобувати знання, оволодівати вміннями й творчо 

застосовувати їх для вирішення пізнавальних і практичних завдань. 

Однією з найбільш поширених форм науково-дослідницької діяльності 

магістрів-філологів є науково-практичні конференції та семінари. Вони 

включають теоретичні наукові доповіді та дискусії з проблемних питань. 

Проведення конференцій та семінарів відіграє неабияку роль у стимулюванні 

магістрів до пошукової роботи, мотивує їх на досягнення успіху. Підготовка 

доповіді чи друкованої роботи стимулює розвиток дослідницького потенціалу 

магістрів, спонукає їх до подальшої пошукової діяльності, допомагає магістрам 

вчитися доцільно та раціонально використовувати свій час, навчає зібраності, 

цілеспрямованості, формує творчу індивідуальність. 

Важливим є етап підготовки до публічного виступу, який передбачає роботу 

над культурою мовлення (оптимальний вибір темпу виголошення доповіді, 

дотримання правил інтонування та логічного наголосу), та має на меті 

вдосконалення мовленнєвих умінь магістра, формування готовності до 

обговорення шляхів вирішення практичних завдань, вміння відкрито 

висловлювати свої думки, відстоювати та аргументувати власну точку зору. 

Варто зазначити, що формуванню комунікативних умінь та навичок сприяє 

аудиторна робота магістрів над вирішенням проблемних завдань впродовж 

навчального року. 

Логічним завершенням підготовчої роботи може бути виголошення доповіді 

у своїй групі, що сприяє набуттю досвіду виступу та здійсненню самооцінки 

виконаної роботи. Роль викладача полягає у допомозі магістру виявити та 

ліквідувати недоліки у роботі. 

Отже, застосування різних форм науково-дослідницької діяльності 

майбутніх магістрів виступає запорукою ефективної підготовки педагогів, які 

володіють високим рівнем дослідницької культури, творчим потенціалом, що 

реалізується в педагогічній діяльності під час вирішення неординарних 

практичних завдань. 
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РОЗВИТОК ТЕАТРАЛЬНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Галушка К. Р. 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 
 

У тезах висвітлено не тільки загальні проблеми театральної педагогіки, 

але й виклики, які постали перед театральною та педагогічною спільнотами в 

умовах світової пандемії. Розглянуто основні аспекти взаємодії педагога та учня 

в театральній галузі. Приділено увагу питанню дистанційного навчання, як 

важливої складової сучасного педагогічного процесу. 

Ключові слова: дистанційне навчання, освіта, педагог, студент, театр. 

In the theses not only the general problems of theatrical pedagogy have been 

highlighted, but also the challenges that the theatrical and pedagogical communities 

are facing in the conditions of a world pandemic. The main aspects of teacher-student 

interaction in the theatrical field have been considered. The attention to the issue of 

distance learning as an important component of the modern pedagogical process has 

been paid. 

Key words: distance learning, education, teacher, student, theater. 

 

Актор нового тисячоліття повинен і зобов’язаний володіти багатим 

арсеналом своїх виразних засобів – це тіло, голос, вокал, танець, акробатика, 

пластика, пантоміма, вміння грати на музичних інструментах. Увесь цей арсенал 

навичок затребуваний в сучасному театрі повною мірою. Так само зросли і 

вимоги до внутрішньої психотехніки актора. Різні психотехнічні тренінги, 

методики, володіння емоціями, внутрішнім станом стали обов’язковою і 

невід’ємною складовою сучасної театральної освіти. Водночас, зазначимо, що 

театральна освіта в Україні переживає не найкращі часи. 

Актор або режисер – професія штучна. Театральна освіта потребує 

особливого ставлення до студента, до пошуку та розкриття його талантів. В 

Україні не так багато закладів вищої освіти театрального профілю: Харківський 

національний університет мистецтв імні І. П. Котляревського, Харківська 

державна академія культури, Київський національний університет театру, кіно і 

телебачення імені Івана Карпенка-Карого, Київський національний університет 

культури і мистецтв. 

Проблеми театральної освіти у сучасних умовах можна поділити на дві 

категорії: ті, що потребують довгострокового терміну на їх вирішення та ті, з 

якими театральна освіта, та не тільки вона, зіштовхнулися за останній рік. До 

першого переліку проблем можна віднести: відсутність достатньої кількості 

професійних молодих педагогів на кафедрах, велику кількість випускників без 

працевлаштування за професійним напрямом; недостатню матеріальну та 

технічну база для роботи в аудиторіях чи на сцені навчального театру, загальний 

стан подекуди аварійних будівель навчальних закладів. Зосередимо увагу саме на 

другому напрямі. Ще на початку навчання студентів театральних закладів вищої 
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освіти привчають до того, що театр – це живе почуття, а його унікальність – 

емоційне наповнення, яке дає мистецтво. 

Особливо гостро питання важливості мистецтва, його ролі у житті людини, 

організації театрального процесу загострилося сьогодні, в період пандемії, 

соціальної дистанції між людьми та часу, коли людство відчуло себе зовсім по- 

іншому. Однією із проблем організації освітнього процесу серед театральних 

закладів, як і серед інших установ, стало дистанційне навчання. На превеликий 

жаль, дистанційна освіта прийшла у наше життя достатньо несподівано, і 

викладачі були вимушені адаптуватись до нових умов навчання студентів, а 

студенти звикати до нових варіантів спілкування з викладачем та роботи з 

навчальними матеріалами. 

Можливо, що у режимі онлайн навчання має свої переваги, такі як економія 

часу і можливість підключитися до освітнього процесу з будь-якої точки земної 

кулі. У студента є можливість обирати свій власний графік і робити перерви в 

навчанні тоді, коли йому це буде потрібно, а не за розкладом університету. Але це 

не стосується театральної, чи музичної освіти – закладів вищої освіти творчого 

спрямування. Відсутність роботи у групі, що для театрального освітнього процесу 

є надважливим, неможливість роботи на сцені над створенням етюдів, сценічних 

образів, вистав – усе це негативно впливає на освітній процес. 

Театральна освіта – це можливість майбутніх фахівців проявити себе, 

продемонструвати свій всебічний розвиток. Психічні якості людини – відчуття, 

сприймання, уявлення, пам’ять, мислення, почуття виникають не самі по собі – 

вони формуються у процесі творчого розвитку, у процесі організації діяльності 

людини, стосунків її із зовнішнім світом. Це є запорукою студента у майбутньому 

до розуміння сценічного мистецтва та власного творчого розвитку. 

Основні принципи театральної педагогіки, як однієї з найбільш творчих 

дисциплін, за своєю природою збігаються з культуротворчими принципами. 

Оскільки роль театральної педагогіки полягає в тому, щоб розкрити і сформувати 

гармонійну особистість студента, театральний педагог прагне побудувати систему 

взаємовідносин таким чином, щоб сприяти прояву емоцій, розкутості, взаємної 

довіри і творчої атмосфери [1]. Емоційність студента, аналіз його творчих 

здібностей пов’язані зі здатністю емоційно сприймати твори театрального 

мистецтва. Здатність до такого емоційного прояву розвивається у студента в 

процесі навчання та під час проходження театральної практики, організації 

виступів. 

Театральне мистецтво як синтетичний жанр включає, крім літератури, 

музику, хореографію і живопис для досягнення загальної художньо-творчої мети 

та ефективної підготовки студента. Для нього вкрай необхідним стає шлях 

пізнання та виникнення власних духовних внутрішніх емоційно-естетичних 

переживань, що передбачає сприйняття різноманітних художніх образів, формує 

художнє та креативне мислення. 

Комунікативний аспект розвитку творчих здібностей студента полягає у 

формуванні за допомогою театрального мистецтва системи різноманітних 

комунікативних відносин, що має значний педагогічний вплив на організацію 
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творчої співпраці, ставлення студента до колективу й усвідомлення своєї ролі в 

ньому. 

Слід зазначати, що література, образотворче мистецтво, музика, 

хореографія, народна творчість набувають важливої ролі в процесі навчання 

студентів. Різноманітні тренінги під час навчання всебічно розвивають 

особистість студента та його емоційну й акторську гнучкість, надають свободу 

його фантазії, інтуїції, увазі, концентрації, стимулюють студента до художнього 

мислення, розвивають його творчі здібності. 

Під час дистанційного навчання реалізувати цю програму практично 

неможливо. Природно, що повинен пройти певний період адаптації до роботи у 

такому режимі, до створення власних педагогічних підходів, але на сьогоднішній 

день студент творчого закладу освіти в змозі тільки таким чином сприймати 

інформацію, писати доповіді, реферати, вести конспекти, але не втілювати свої 

знання на практиці. Такий багатовекторний підхід до майбутнього артиста – це 

основа сьогоднішньої стратегії театральної освіти. Не кількісні, а якісні показники 

повинні бути мірилом педагогічної діяльності. Театральний заклад вищої освіти 

повинен, насамперед, оцінюватися не за кількістю підготовлених артистів, а за 

тими критеріями, наскільки вони оснащені технологічно. 

Сучасний педагог, навіть у складних умовах сьогодення, повинен провести 

відбір та аналіз вправ, визначити, якою мірою вони будуть сприяти розвитку 

фантазії студентів, як вони підштовхують їх до самостійної роботи на занятті і 

вдома під час дистанційного навчання. Його завдання також полягає в тому, щоб 

мобілізувати студентів на поступове поетапне засвоєння елементів театральної 

школи, з’ясування зв’язку компонентів акторської справи, підготувати їх до 

репетицій п’єс, які готуються до постановки, сприяти активізації роботи над 

ролями [2]. 

Задача педагога – дати студенту практично відчути смак дії, дії в характері, 

який народжується прямо на занятті. З огляду на це, дуже важливо режисерувати 

урок, проводити його за законами вистави, маючи перед собою конкретне 

завдання, гостро відчуваючи паузи, кульмінацію, ритм. При цьому необхідно 

чітко розуміти, що студент – не глядач, а творець, і все що відбувається на уроці, 

робиться для його професійного зростання, а не для розваги [3]. 

Звернемо увагу на те, що не тільки театральна освіта, але і сам театр 

продовжує існувати у непростому часі. Вже розроблені нові схеми розміщення 

глядачів з розрахунку 1 людина на 5 кв. метрів. За складний рік пандемії театри 

стали більш гнучкими, навчилися працювати онлайн, проводити репетиції, 

створювати онлайн-вистави, працювати у форматі онлайн-ефірів, знімати короткі 

ролики, створювати онлайн-казки для дітей. Наприклад, вистава «Кам’яний 

господар» за драмою Лесі Українки від проєкту «Театр 360 градусів» пройде у 

2021 році по всій території Україні у кінозалах, театрі та режимі онлайн. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що дистанційна освіта, особливо для 

творчих закладів освіти – це виклик. Повинен пройти певний час, щоб 

проаналізувати, чи вдалося навчити студента дистанційно творчій спеціальності, 

чи правильно обрані методики та підходи до організації його навчання, що



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

61 

 

 

стимулює студента до роботи, як можливо дистанційно створювати не тільки 

художній образ, а й підготувати колективну виставу, продемонструвати її глядачу. 
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У статті здійснено ретроспективний аналіз становлення та 

впровадження в практику проектного навчання. Розглянуто передумови 

використання методу проектів в різні часи. Окреслено шляхи впровадження 

проектного навчання в історичному дискурсі та його дидактичні можливості. 

Наголошується на тому, що в основі проектного навчання лежить 

креативність, вміння учнів орієнтуватися в інформаційному просторі і 

самостійно конструювати свої знання. 

Ключові слова: проект, метод проектів,проектне навчання, педагогічний 

процес,особливості та передумови зародження методу проектів. 

The article provides a retrospective analysis of the formation and implementation 

of project-based learning. The preconditions of using the project method at different 

times are considered. The ways of introduction of project teaching in historical 

discourse and its didactic possibilities are outlined. It is emphasized that the basis of 

project-based learning is creativity, the ability of students to navigate in the information 

space and independently construct their knowledge. 

Keywords: project, project method, project training, pedagogical process, 

features and preconditions of project method origin. 

 

У цей час з’явився сам термін «проект» в діяльності техніків і архітекторів.  

Пізніше було запропоновано на основі внутрішніх задатків навчати і виховувати 
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учнів. При цьому процесс навчання повинен відбуватися самостійно, коли учень, 

виконуючи завдання, пізнає світ, і цим він здійснює процесс самовиховання і 

саморозвитку на практиці. 

У Римській вищій школі мистецтв поняття «проект» з’явилося в зв’язку зі 

спробою італійських архітекторів професіоналізувати свою діяльність. Учні 

орієнтувалися на отримання знань в ході самостійного здійснення проекту, на 

дійсність в ході реальних умов, а продукт передбачав застосування різних знань 

для отримання кінцевого результату. У Паризькій королівській архітектурній 

академії проектом користувалися студенти для участі в конкурсах, на основі яких 

вони отримували можливість вступати до академії і отримувати титули 

архітекторів. Кращі проекти зараховувалися студентам як вступні іспити. 

Говорячи про проектну діяльність, не можна не згадати слова відомого 

французького філософа-гуманіста Мішеля Монтеня, який зазначив, що «чуже 

знання може нас дечому навчити, мудрий буває лише власною мудрістю. Мозок, 

добре влаштований, коштує більше, ніж мозок наповнений». Саме ці слова 

відповідають проектній діяльності. У процесі дослідження теми і створення 

продукту школяр не тільки дізнається щось нове, але й розвиває прагнення до 

отримання нових знань і умінь, а також набуває важливих соціально значущих 

навичок в процесі групової роботи[10, с. 400]. 

У XVIII столітті в Європі метод проектів набув поширення у вищих 

технічних і промислових школах Франції, Німеччини, Австрії та Швейцарії. В 

середині XIX століття в США в технічних вузах інженери почали розглядати 

проект як інструмент здобуття знань і навичок практичної діяльності. 

Метод проектів з’явився в США в другій половині XIX століття в 

сільськогосподарських школах і ґрунтувався на теоретичних концепціях 

прагматичної педагогіки, що проголосила принцип навчання за допомогою 

діяльності (Дж. Дьюї, Х. Кілпатрік, Е. Коллингс). Ґрунтуючись на теоретичних 

концепціях прагматичної педагогіки, він увібрав в себе найважливіші ідеї 

гуманістичного напряму у філософії та освіті. Основоположником цієї концепції 

був американський філософ і педагог Дж. Дьюї (1859-1952). 

Джон Дьюї – американський філософ і педагог, розумів прагматизм як мету 

виховання особистості, яка вміє пристосовуватися до різних ситуацій,а 

накопичення досвіду веде до виховання особистості. Джон Дьюї висунув ідею 

створення інструментальної педагогіки. Відповідно до даної концепції, навчання  

зводиться до трудової та ігрової діяльності, під час якої діяльність дитини є 

інструментом пізнання через особисте відкриття і є способом осягнення істини. 

Підсумком даного навчання повинно було стати вироблення навичок мислення,а 

саме, здатність до самонавчання. Відповідно до його поглядів, цінним є тільки те, 

що корисно людям та дає практичний результат і направлено на благо всього 

суспільства.   Згодом   прагматизм   перетворився   в   ідеологію,   що   відповідає 

«американському способу життя», в основі якої лежав критерій корисності. Ідея 

наукової школи полягала в тому, щоб навчальна діяльність будувалася за 

принципом «все з життя, все для життя». Дитина буде вчитися з захопленням тоді, 

коли заняття цікавить її особисто, коли зміст навчання виходить з реального 

життя, а результат такої діяльності можна обов'язково застосувати. Джон Дьюї 
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розглядав виховання як процес накопичення і реконструкції досвіду з метою 

поглиблення його соціального змісту [3, с. 288; 6, с. 162; 7, с. 208]. 

Олена Паркхерсту 1905 р. висувала основною ідеєю – свободу для дитини 

під час виконання будь-якого завдання, яка зберігала енергію і бажання, що веде 

до отримання результату. Новий спосіб організації навчального процесу – 

дальтон-план ґрунтувався на трьох принципах: свобода, самостійність, співпраця. 

Виділялося також три основних елементи: будинок – основне місце учня в школі; 

завдання – даються учневі для виконання за визначений термін; лабораторія – 

місце, де учні могли отримати консультації у вчителів-предметників. Дальтон- 

план став основою бригадно-лабораторного методу навчання [1, с. 105; 8, с. 176]. 

У 1920-х р. К. Уошберн автор школи в Віннетка, засновував систему 

індивідуалізованого навчання (Віннетка-план), що враховує темп і зміст навчання 

та спрямована на формування соціальних компетенцій учнів.Віннетка-план 

поєднував такі риси як практицизм, прагматизм, прагнення йти вперед, 

ініціативність учнів, а неодмінною його складовою був метод проектів, як спосіб 

організації спільної діяльності школярів. В Англії Р.Бертран відкриває школу 

Бекон Хілл спільно з Д.У. Блек. Школа була спрямована переважно на навчанні 

проблемних учнів молодшого віку. Практикувалося вільне виховання і вільна 

система навчання[3, с. 288; 4, с. 149-154]. 

У першій половині XX століття П. Петерсен представив педагогічній 

громадськості оригінальну концепцію школи Йен-план. В основу Йен-плану 

покладено ідею – навчити учнів поваги до особистості, свободи і самостійності у 

житті, навчанні, праці. Навчання будувалося на основі виконання індивідуальних 

і групових проектів, завдань, поєднання самостійної роботи і взаємодопомога в 

групі. Учні працювали над завданнями-проектами, результатом яких ставали 

будь-які експозиції, моделі, навчальні ігри[12,с. 58-62]. 

У 1920-1930 роки метод проектів активно впроваджувався в практику на 

науковій основі в якості компонентів нових методів та форм навчання. Для 

радянської школи метод проектів мав величезне значення, тому що увага 

концентрувалася навколо учнів з високим ступенем самостійності і переважанням 

у навчанні практичної діяльності. Радянськими педагогами основи проектного 

навчання розроблялися паралельно з американськими. Починаючи з 1905 року 

П.П. Блонський і С.Т. Шацький активно працювали з проблеми впровадження 

проектних методів в практику навчання. 

У 20-і рр. «метод проектів» та ідеї Дж. Дьюї, У. Килпатрикаотримали 

обґрунтування,з урахуванням української дійсності, на практиці були реалізовані 

А.С. Макаренко, учні якого створювали найкращі (в той час) електродрилі та 

фотоапарати «ФЕД».У 1920-і роки з’явився варіант методу проектів – бригадно- 

лабораторний метод. Особливістю методу було поєднання колективної роботи 

всього класу з індивідуальною. Кожна бригада займалася самостійним 

виконанням практичного завдання. У 1931 році метод проектів був засуджений і 

заборонений тому, що переважання практики зруйнувало систематичне навчання. 

З 30-х по 60-і роки метод проектів майже не використовувався[8, с. 176; 11, с. 3- 

9]. 

https://si-sv.com/publ/14-1-0-186
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Переосмисливши основні ідеї Дж. Дьюї, У. Килпатрикав 90-і рр. XX ст. 

шкільна практика знову повернулася до методу проектів, у вітчизняній освіті 

склалися умови для затребуваності цього методу. У сучасній педагогіці проектна 

діяльність набуває особливого значення, тому що вона стимулює інтерес, мотивує 

учнів не тільки до отримання нової інформації, але й розвитку творчих здібностей 

шляхом створення освітнього продукту – проекту. 

В останні роки ХХ та на початку ХХІ століття інтерес до проектної 

технології відродився в педагогіці України. З’явилися ґрунтовні дослідження та 

публікації    з    цієї     тематики     (С. Е. Генкал,     І. Г. Єрмаков,     Н. В. Матяш, 

Н. Ю. Пахомова, Є. С. Полат, О. Д. Пузіков, С. О. Сисоєва, С. М. Ящук та ін.). 

Отже, проектне навчання має досить тривалу історію розвитку та велике 

значення для подальшого розвитку педагогічної науки і практики. Метод проектів 

відіграє значну роль у вирішенні проблеми оновлення освітнього процесу, 

виховання в учнів самостійності, ініціативи, творчих здібностей, активізації 

продуктивних методів навчання. Проектне навчання має такі переваги, як 

поєднання теорії з практикою на уроці, можливість вибору учнями різних видів 

діяльності, розвиток мотиваційної сфери,самостійності та відповідальності учнів. 
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ПЕДАГОГІЧНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ 
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Обґрунтована системно-синергетична підготовка вчителів основ здоров'я, 

що включає нові педагогічні технології; розкриті глибини розуміння значущості 

таких професійних підходів як холістичний, особистісний, системний, 

акмеологічний, аксіологічний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, 

рефлексивний і компетентнісний; зроблені висновки щодо необхідності 

впровадження системно-синергетичного підходу в вищу професійну освіту 

України. 

Ключові слова: системно-синергетичний підхід, педагогічні технології 

здоров'язбереження, підготовка вчителів основ здоров'я. 

System-synergetic training of teachers of basics of health, which includes new 

pedagogical technologies, is substantiated; revealed depths of understanding the 

significance of such professional approaches as holistic, personal, systemic, 

acmeological, axiological, activity, personality-oriented, reflective and competence; 

conclusions were made on the need to introduce a system-synergetic approach in higher 

professional education in Ukraine. 

Key words: system-synergetic approach, pedagogical technologies of health 

preservation, training of teachers of basics of health. 

 

Нова парадигма освіти XXI століття виходить з констатації загального, 

всебічного зв'язку навколишнього середовища, людини, космосу і 

енергоінформаційного обміну між ними. Носіями цих знань повинні стати нові 

вчителі, педагоги, вихователі, керівники нового типу, підготовка яких 

здійснюється на основі системно-синергетичного підходу постнекласичного 

періоду розвитку науки. У даній статті викладення цих питань здійснюється з 

позиції аналізу двадцятирічного педагогічного досвіду вчителів основ здоров'я в 

класичному університеті. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2015_1_11


Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

66 

 

 

Оволодіння зазначеними знаннями дозволяє майбутньому вчителю основ 

здоров'я сформувати у студентів сучасний світогляд, системно-синергетичний 

підхід нового бачення людини, її здоров'я як багатовимірного процесу, розвинути 

здатність до узагальнення на основі інтегративного міждисциплінарного погляду,  

засвоєння технології позитивного мислення, що сприяє здоров’язабезпеченню [2; 

3]. 

З метою цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів основ здоров'я на 

синергетичних засадах застосування здоров’язміцнюючих технологій була 

розроблена авторська програма спеціального курсу «Людинознавство і здоров'я», 

який в якості практичних робіт включав засвоєння технологій позитивного 

мислення і духовного вдосконалення. 

Безумовно, на ефективність формування особистості вчителя основ здоров'я 

будуть впливати дисципліни всіх трьох циклів підготовки. Наприклад, цикл 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки за рахунок дисципліни 

культурологічного спрямування, який повинен забезпечувати формування 

певного рівня внутрішньої культури майбутнього фахівця. А включення в цей 

цикл дисциплін за певними професійними спрямуваннями, наприклад, «біоетика», 

«культура здоров'я», «валеофілософія» та інші сформують певний валеологічний 

світогляд і певну сукупність валеоцінностей [4; 5; 6]. 

Для підготовки високоякісних фахівців викладання основ необхідне 

включення в навчальний процес таких курсів, як «Філософія освіти», «Сучасний 

світогляд і світорозуміння», «Людинознавство», «Енергоінформаційний обмін 

світу і людини», «Валеопедагогічні аспекти духовності», «Синергетична 

парадигма XXI століття і її реалізація в педагогіці», які розглядаються з позиції 

професійно-особистісного, системно-синергетичного, акмеологічного, 

аксіологічного, діяльнісного, рефлексивного, холістичного і компетентнісного 

підходів [3]. 

У нашому дослідженні професійно-особистісний підхід дозволяє 

забезпечувати підготовку студентів до здоров'язберігаючої діяльності як 

невід'ємної складової частини професійного становлення особистості 

майбутнього фахівця з основ здоров'я в процесі його професійної підготовки [3]. 

Навчання, побудоване на основі професійно-особистісного підходу, дає 

можливість кожному студенту реалізувати себе в різних видах професійної 

діяльності, зокрема: в пізнавальній, яка розвиває мислення, самостійність, 

креативність, яка формує професійне мислення, відповідальність, прагнення до 

досягнень; в комунікативній, орієнтує на продуктивну самореалізацію, взаємодію, 

співпрацю; в рефлексивній, яка вчить аналізу, синтезу, моделюванню, 

прогнозуванню професійно-особистісного розвитку. 

Системний підхід забезпечує постановку проблеми на всіх рівнях її 

дослідження і дозволяє розглядати підготовку майбутніх вчителів основ здоров'я 

до здоров'язберігаючої діяльності, як педагогічної системи з усіма її 

властивостями, особливостями і закономірностями. Система досліджується як 

єдиний організм з урахуванням внутрішніх зв'язків між окремими елементами і 

зовнішніми зв'язками з іншими системами і об'єктами. До якісних характеристик 

системи підготовки майбутніх вчителів  основ здоров'я  відносяться: цілісність, 
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структурність, взаємозв'язок системи навчання у ВНЗ і професійного середовища, 

ієрархічність [3]. 

Для осмислення сутності процесу підготовки майбутніх вчителів основ 

здоров'я важливі ідеї акмеологічного підходу, який дає змогу розглядати людину 

як суб'єкт професійного вдосконалення для досягнення вершин професіоналізму. 

Ця обставина є ключовою для побудови майбутнім учителем основ здоров'я 

індивідуальної стратегії формування професійної компетентності відповідно до 

педагогічних умов середовища вищого навчального закладу та особливості 

майбутньої здоров'язберігаючої діяльності, а викладачеві дозволяє впливати на 

розвиток професіоналізму студента за допомогою розвиваючих навчальних 

технологій і методик моніторингу якості освітньо-виховної роботи [3; 6]. 

Сучасний професіонал - учитель з основ здоров'я - повинен бачити свою 

професію у всій сукупності її широких соціальних зв'язків, знати вимоги, що 

пред'являються до неї, розуміти зміст і специфіку своєї діяльності, орієнтуватися 

в колі професійних завдань, бути готовим їх вирішувати в соціальних умовах, які 

постійно змінюються. Всі необхідні професійні знання, вміння і навички, норми 

поведінки та ціннісні орієнтири, ідеали і внутрішні структури особистості 

майбутнього вчителя основ здоров'я формуються в процесі його професіоналізації 

[5].Професіоналізація особистості передбачає два взаємопов'язані компоненти: 

психологічний і соціальний. 

Поряд з системним і акмеологічним підходом, методологічною основою 

досліджуваної проблеми є аксіологічний підхід, який передбачає створення в 

процесі підготовки майбутніх вчителів основ здоров'я необхідних умов для 

становлення професійних здоров'яорієнтованих цінностей, які, з одного боку, 

повинні іманентно пронизувати весь навчальний процес, а з іншого - виступати 

метою освітньої діяльності і виконувати функцію перспективних 

здоров'язберігаючих цілей [3]. 

Аксіологічний підхід спрямовує процес підготовки майбутніх вчителів 

основ здоров'я до здоров'язберігаючої діяльності на формування у них 

професійних мотивів і цінностей, ґрунтуючись на визнанні цінності здоров'я як 

однієї з базових. У цьому методологічному підході знаходять своє відображення 

такі ідеї: система здоров'яорієнтованих цінностей майбутніх вчителів основ 

здоров'я, визначає гуманістичний зміст їх професійної діяльності і духовного 

вдосконалення; є необхідним елементом суб'єктної позиції майбутнього фахівця; 

служить мотивом здійснення здоров'язберігаючої діяльності, основою 

формування професійних ціннісних якостей, забезпечує якість професійної 

взаємодії і самовизначення майбутнього вчителя основ здоров'я, як суб'єкта 

здоров'язберігаючої діяльності [2; 3; 6]. 

Особистісно-орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх 

вчителів основ здоров'я дозволяє вирішити такі завдання: 1) змінити погляди 

викладача і студента на свою роль і позиції в процесі формування готовності 

майбутніх вчителів основ здоров'я до здоров'язберігаючої діяльності; 2) розвинути 

необхідний характер міжособистісної взаємодії студента і викладача з іншими 

студентами в процесі розвитку партнерства під час навчання; 3) продовжити 

пошуки підвищення якості підготовки майбутніх вчителів основ здоров'я в
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напрямку врахування індивідуальних здібностей і пошуку засобів самореалізації 

особистості в професійному становленні [1; 2; 3; 6]. 

Діяльнісний підхід важливий для нас з точки зору організації значущою 

навчально-професійної та практично професійної діяльності студентів в області 

здоров'язбереження, як основи і засоби формування готовності майбутніх 

вчителів основ здоров'я до здоров'язберігаючої діяльності [3; 5]. 

Рефлексивний підхід розглядається як базовий механізм процесу підготовки 

майбутніх вчителів основ здоров'я педагогічної діяльності. Цей підхід дозволяє 

проектувати інваріантну (норма) і варіативну (побудовану на основі рефлексії та 

прогностики здоров'язберігаючої діяльності) складові дидактичної системи 

професійної підготовки майбутнього вчителя основ здоров'я як суб'єкта 

педагогічної діяльності. 

Компетентнісний підхід в нашому дослідженні виступає як практико- 

орієнтована тактика підготовки майбутніх вчителів основ здоров'я до 

здоров'язберігаючої діяльності. Проблема реалізації і підготовки майбутніх 

вчителів основ здоров'я до компетентнісного підходу в світовій освітній практиці 

виступає в якості основного, оскільки на ринку праці зараз затребувані не самі по 

собі знання, а здатність використовувати знання і вміння в ситуаціях конкретної 

професійної діяльності. Компетентнісний підхід в навчанні, на відміну від 

традиційного кваліфікаційного підходу, відображає вимоги не тільки до змісту 

освіти, (що повинен знати і вміти і якими навичками володіти випускник вузу в 

професійній сфері), але і до поведінкової складової (здатності використовувати 

знання). Сутність компетентнісного підходу полягає: в зміщенні акценту з 

процесу формування системи знань, умінь, навичок на розвиток особистісної 

компетентності, що відповідає вимогам модернізації освіти в Україні по анології з 

сучасними підходами до цієї проблеми в європейських країнах [4; 5]. 

Компетентнісний підхід в підготовці майбутніх вчителів основ здоров'я 

передбачає можливість складання для кожного студента індивідуальної освітньої 

траєкторії, яка враховує рівень його початкової підготовки, стиль навчальної 

діяльності та орієнтацію на самостійну роботу, що забезпечує розвиток 

професійно-особистісної компетентності майбутнього вчителя основ здоров'я для 

успішного здійснення здоров'язберігаючої діяльності [3]. 

У контексті нашого дослідження підготовка майбутніх вчителів основ 

здоров'я на основі синергетичного підходу до здоров'язберігаючої діяльності 

розглядається як цілеспрямований процес набуття студентами здатності 

здійснювати на всіх етапах - від планування до реалізації – професійно- 

організовану діяльність по формуванню, відновленню, зміцненню та збереженню 

здоров'я. 

Структура здоров'язберігаючої діяльності майбутнього вчителя основ 

здоров'я відповідно до освітньої кваліфікаційної характеристики включає: 

1) формування ціннісних орієнтацій і мотивів вдосконалення 

здоров'язберігаючої діяльності; 

2) визначення цілей і завдань здоров'язберігаючої діяльності на основі 

синергетичного підходу; 
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3) прогнозування і антиципація результатів здоров'язберігаючої 

діяльності; 

4) програмування здоров'язберігаючої діяльності; 

5) побудова науково-інформаційної основи здоров'язберігаючої 

діяльності; 

6) прийняття рішень у професійній діяльності, спрямованих на 

здоров'язбереження; 

7) організація здійснення здоров'язберігаючої діяльності, її регулювання; 

8) організація педагогічного контролю за ефективністю проведення і 

результатами здоров'язберігаючої діяльності; 

9) оцінка підведення підсумків становлення і формування культури 

здоров'язберігаючої діяльності; 

10) розробка нових перспектив, підвищення рівня професійної 

майстерності та творчості в питаннях здоров'язбереження [3]. 

Таким чином, методологічними підходами до дослідження проблеми 

підготовки майбутніх вчителів основ здоров'я на синергетичних засадах до 

здоров'язберігаючої діяльності є: професійно-особистісний, системний, 

акмеологічний, аксіологічний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, 

рефлексивний і компетентнісний підходи. 

Завершуючи виклад цього матеріалу слід зробити наступні узагальнення: 

1. Низький рівень культури здоров'я класичного періоду розвитку 

суспільства і низький рівень мети і умов життя населення України призвели до 

погіршення його стану здоров'я, зростання захворюваності і смертності. 

2. Уніфікація змісту освіти на основі синергетичного підходу: зміна 

світогляду, вступ в новий еволюційний етап системно-синергетичного розвитку 

світу і людини, забезпечує новий напрямок розвитку суспільства і відповідно 

педагогіки. 

3. Зміна змісту освіти на синергетичних засадах призвела до гармонізації 

відносин системи «природа - людина», «людина - довкілля». 

4. Синергетичні підходи до зміни змісту і методів навчання системи 

освіти сприяли формуванню сучасного світогляду населення України і 

формуванню здоров'язберігаючої освіти. 

5. Поетапне здійснення перерахованих кроків розвитку українського 

суспільства на принципах синергетичного підходу сприяє розробці і розвитку 

нової педагогічної синергетики, і формуванню підготовки нових фахівців - 

вчителів основ здоров'я. 
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У статті розглянуто актуальні проблеми формування іншомовної 

компетентності у дітей молодшого шкільного віку, а саме: проблеми навчання 

читання, труднощі у розвитку іншомовної комунікації, проблеми вибору 

ефективних методик навчання іноземних мов. Визначено перспективи 

впровадження елементів STEM-освіти на уроках з іноземної мови в початковій 

школі. 

Ключові слова: іншомовні компетентності, методика навчання іноземних 

мов, молодші школярі, STEM-освіта. 

The topical problems of the formation of foreign language competence of primary 

school students, namely: teaching reading skills, developing foreign language speaking 

skills, and choosing effective methods for foreign language teaching have been 

considered in the article. The perspectives for implementation of STEM-education 

elements at foreign language classes in primary school have been denoted in the article. 

Key words: foreign language competences, junior schoolchildren, methods of 

teaching, STEM-education. 

 

На сьогодні українська загальна освіта отримує нові виклики, а саме: 

трансформація нової української школи (НУШ), сертифікація педагогічних 

працівників, запровадження в освітній процес новітніх технологій. Найбільше 

перелічені вище зміни відчуваються у початковій школі, бо діти вчаться за 

програмами дуже відмінними від тих, за якими навчалися їхні батьки. Отже, як і 

будь які інші реформи, зміни у побудові нової системи навчання у форматі НУШ, 
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призводять до виникнення певних проблем. І сфера навчання іноземних мов у 

школі не є винятком. Відповідно до Концептуальних засад реформування 

середньої освіти «Нова українська школа» [4] передбачаються два цикли 

початкової освіти: 1) адаптаційно-ігровий (1–2 класи); 2) основний (3–4 класи) [4]. 

Така структура зумовлює вибір особливих форм, методів і прийомів навчання 

іншомовного спілкування молодших школярів. 

Розглянемо докладніше проблеми формування іншомовної компетентності 

у молодших школярів. Першою проблемою стає суттєве «помолодшання» віку 

початку навчання іноземних мов, яке продовжується у школі. Це призводить до 

наявності у початковій школі дітей з різними рівнями володіння іноземними 

мовами. Зараз існує тенденція до навчання іноземних мов з раннього дитинства. 

При цьому деякі батьки вже бажають, щоб їхні діти у п’ять років могли читати 

іноземними мовами. І певна частина дітей під час вступу до початкової школи 

вже може читати. Але інші діти навіть не знають алфавіту, вони ще не готові до 

читання. Існує навіть точка зору, що подібне прискорення впливає на так звану 

«соціальну адаптацію і стає гальмом на шляху нормального психічного розвитку 

дитини [5]. Наслідками зазначеної ситуації може виступати рання втрата 

навчальної мотивації, різноманітні емоційні дисгармонії. Тобто, вважаємо, що вік 

початку навчання читання іноземною мовою дітей треба підбирати індивідуально,  

а не за шаблоном «так модно». 

Велику роль у розвитку читання іноземною мовою грає комунікація, тобто 

«speaking». Якщо молодші школярі регулярно чують коректну вимову звуків 

іноземною мовою, вони легше навчаться читанню слів з відповідними звуками. 

Це стосується англійської мови, бо слова цією мовою вимовляються зовсім не так, 

як пишуться. Щоб зрозуміти, як правильно читати слово, потрібно правильно 

вимовляти звуки. Правила читання англійською мовою не завжди легко дається 

навіть дорослим, які знають іншу іноземну мову. Зараз стало модно вчити читати 

цілими словами, вивчаючи слова, як ієрогліфи. Але під час такого читання діти 

зможуть читати тільки знайомі слова. Не дарма, навіть в Англії заговорили про 

навчання школярів звуковим та складовим відповідностям або так званої «фоніці» 

(«phonics»). Британським урядом було навіть прийнято спеціальне рішення [6]. 

На жаль, не всі навчальні посібники, які використовуються у початковій 

школі, побудовані на методиці навчання англійських звуків. Отже, потрібно 

звертатися до додаткової навчальної літератури «тренажерів з читання». Серед 

українських методистів-розробників тренажерів для читання англійською мовою 

слід відзначити посібники Л. А. Чижевської, М. П. Хмеленка та інших. Вважаємо 

таку методику навчання читанню ефективною. 

Погоджуючись з думкою В. Г. Редько, Т. К. Полонської, О. С. Пасічник, 

Н. П. Басай [1] треба відзначити, що саме під час навчання у початковій школі в 

учнів системно формуються основи іншомовної комунікативної компетентності. 

Тобто відбувається становлення іншомовних фонетичних, лексичних, 

граматичних та орфографічних навичок і вмінь аудіювання, говоріння, читання й 

письма в межах програмних вимог. На основі шкільної практики виявлено, що не 

всі учні відразу й на однаковому рівні формують мовленнєві навички та вміння 

під час оволодіння іноземною мовою. Це залежить від низки об’єктивних і
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суб’єктивних чинників, серед них: мотивація учня; застосування адекватних віку 

учня технологій навчання іноземної мови; періодичність контролю засвоєння 

знань учнем; комплексність використання навчальних, розвивальних, освітніх і 

виховних видів діяльності тощо. 

Отже, одним із чинників, що впливають на формування іншомовної 

компетентності у молодших школярів є мотивація. На думку В. В. Маркової [2], 

мотивація у дітей може досягатися шляхом застосування у навчальному процесі 

фонетичних та лексичних ігор. З точки зору А. А. Назарчук та Т. М. Желіхівської 

[3] для формування мотивації навчання англійської мови на початковому етапі в 

школі необхідно, щоб урок мав ігровий елемент, щоб учитель постійно 

знаходився в творчому пошуку, вивчав найкраще в з актуального педагогічного 

досвіду і знаходив ефективні методичні прийоми, які б формували мотивацію до 

навчання. 

Адекватні віку молодших підлітків методики і технології навчання 

іноземних мов вимагають залучення до навчального процесу інтерактивних , 

настільних ігор, флеш-карток, інтегрування з образотворенням. Тематичний 

контроль засвоєння навчального матеріалу у вигляді рандомного (випадкове чи 

анонімне) опитування учнів, виконання учнями творчих завдань у групі, 

тестування також сприяє ефективності навчання іноземних мов. 

Завдання з реалізації комплексності використання навчальних, 

розвивальних, освітніх і виховних потенцій різних видів діяльності під час 

навчання іноземних мов відповідає сучасному педагогічному тренду STEM- 

освіти. STEM-навчання в початковій школі не тільки створює умови для розвитку 

інтересу в учнів до природничих і технічних дисциплін, а й може створювати 

умови для активізації процесу опанування іноземною мовою під час активної 

комунікації і командної роботи над розробкою та реалізацією різноманітних 

навчальних проєктів. 

Міні-проєктна діяльність на основі використання елементів STEM дозволяє 

креативно та творчо формувати мовленнєві навички дітей на уроках з англійської 

мови. Наприклад, вивчення дієслова to be може проводитись під час виготовлення 

учнями їхніх улюблених солодощів у супроводі активної комунікації з вчителем 

та з іншими дітьми. 

Отже, викладене вище засвідчує, становлення іншомовної компетентності, 

фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок і вмінь 

аудіювання, говоріння, читання й письма під час навчання у початковій школі 

значно ефективніше за умови використання сучасних педагогічних технологій, 

методичних знахідок і новацій. Прикладом таких уважаємо STEM-навчання, яке 

завдяки своїй різновекторності, сприяє глибшому опануванню не тільки 

природничого, а й гуманітарного змісту освіти. Встановлення міжпредметних 

зав’язків, інтегрування різних видів діяльності підвищує у молодших школярів 

мотивацію до опанування іноземною мовою, допомагає формувати цілісний 

світогляд, розвивати комунікативні здібності та навички комунікативної 

діяльності. 



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

73 

 

 

Список використаних джерел 

1. Редько В. Г., Полонська Т. К., Пасічник О. С., Басай Н. П. Концепція 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи / 

за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : Педагогічна думка, 2017. 51 с. 

2. Маркова В. В. Мотивація англомовної комунікативної діяльності 

молодших школярів за допомогою фонетичних та лексичних ігор. Таврійський 

вісник освіти. 2013. № 4. С. 237-243. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- 

bin_file_name=PDF/Tvo_2013_4_42.pdf. (дата звернення 27.02.2021). 

3. Назарчук А. А., Желіхівська Т. М. Формування мотивації та інтересу 

до вивчення англійської мови на початковому етапі навчання. Педагогічний 

дискурс. 2012. Вип. 11. С. 202-206. URL: http://www.irbis- 

nbuv.gov.ua/cg_file_name=PDF/0peddysk_2012_11_50.pdf. (дата звернення 

27.02.2021). 

4. Нова українська школа : концептуальні засади реформування 

середньої школи / заг. ред. М. Грищенка. Київ : МОН. 2016. 34 с. URL: 

https://base.kristti.com.ua/?p=1129 (дата звернення 27.02.2021). 

5. Озвученный тренажёр «Учимся читать по-английски». URL: 

https://naurok.com.ua/ozvuchennyy-trenazher-uchimsya-chitat-po-angliyski-58396.html 

(дата звернення 27.02.2021). 

6. Шеховцова В. В. Проблема раннего обучения детей: за и против. 

Эксперимент и инновации в школе. 2013. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-rannego-obucheniya-detey-za-i-protiv (дата 

обращения: 28.02.2021). 

 
 

АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД ТА ЙОГО ЗАСТОСУАННЯ В НАВЧАННІ 

 

Дейніченко Т. І. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

Трошечко В. В. 

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

Бабак О. М. 

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

У статті розкрито суть та досліджено ґенезу аксіоматичного методу в 

математиці, зокремав геометрії; схарактеризовано методичну концепцію 

елективного курсу «Аксіоматичний метод у геометрії. Неевклідові геометрії»; 

з’ясовано вплив розробленого науково-методичного забезпечення елективного 

курсу на якісні показники навчання школярів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis%3D1%26Image_file_name%3DPDF/0peddysk_2012_11_50.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis%3D1%26Image_file_name%3DPDF/0peddysk_2012_11_50.pdf
https://base.kristti.com.ua/?p=1129
https://naurok.com.ua/ozvuchennyy-trenazher-uchimsya-chitat-po-angliyski-58396.html


Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

74 

 

 

 

 

Ключові слова: аксіоматичний метод, елективний курс, науково- 

методичне забезпечення, реальні навчальні можливості учнів. 

The essence and the genesis of the axiomatic method in mathematics, in 

particular, in geometry has been revealed and researched in the article. The 

methodological concept of the optional course «Axiomatic Method in Geometry Non- 

Euclidean geometries» has been characterized. The influence of the developed scientific 

and methodological supply of an optional course on qualitative indicators of junior 

students’ training has been found out. 

Keywords: axiomatic method, elective course, scientific and methodological 

support, real learning opportunities of students. 

 

Одним із найважливіших наукових інструментів пізнання світу є 

аксіоматичний метод, на основі якого будуються більшість напрямів сучасної 

математики, теоретичної механіки, низки розділів сучасної фізики тощо. 

Застосування аксіоматичного методу в математиці надає закінчену, логічно 

вибудувану наукову теорію[1; 2]. Воднораз математична теорія, побудована 

аксіоматично, знаходить багаторазові застосування в математиці й 

природознавстві.Сьогодні вплив аксіоматичного методу розповсюдився й на такі 

галузі знання як філософія, етика, соціологія, біологія, богослов’я, юридичні 

науки тощо. Отже, аксіоматичний метод дозволяє аксіоматично розвинуті теорії 

застосовувати в різних галузях знань. 

Під аксіоматичним методом традиційно розуміють такий спосіб побудови 

наукової теорії, за якого обирається низка вихідних положень (аксіом), а всі 

подальші твердження (теореми) отримуються з них шляхом логічних міркувань 

(доведень) [3; 4]. 

Як відомо, розробка питання про логічну побудову наукової теорії належить 

відомому давньогрецькому філософу Аристотелю (384-322 р. до н.е.), за схемою 

якогов основі кожної вивідної (дедуктивної) науки лежать невизначені поняття, на 

базі яких вводяться нові поняття.Протеоснову «вивідної» теорії складають не самі 

поняття, а їх властивості, сформовані у вигляді певних тверджень, доведення яких 

повинно зводитися до «більш простих» (аксіом), істинність якихвже відомабез 

будь-якого доведення[4]. 

Класичний зразок застосування аксіоматичного методу пов’язаний з іменем 

давньогрецького математика Евкліда (330-275 рр. до н.е.), який виклав у своїй 

книзі «Начала» аксіоматичну систему, що охоплювала всі відомі на той час 

теоретичні відомості з геометрії [1]. 

Аналіз наукової, історико-педагогічної літератури [1-4]надає підстави 

свідчити, що, починаючи з ХІХ століття, створюються такі аксіоматичні теорії, як 

геометрія Лобачевського, теорія дійсних і натуральних чисел, аксіоматична теорія 

множин, які вплинули на подальший розвиток математики. 

Проблему чіткого обґрунтування геометрії на аксіоматичній основі, як 

відомо, було вирішено Д. Гільбертом та Г. Вейлем на початку XX 

століття,водночас питання, пов’язані з аксіоматичним методом у геометрії, 

залишаються й сьогодні в центрі уваги науково-педагогічної та методичної 

думки[2; 3; 4]. 
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У сучасних умовах існує потреба ґрунтовного оволодіння учнями старшої 

школи різними підходами до застосування аксіоматичного методу побудови 

геометрії, кращого розуміння прикладних аспектів досліджуваного феномену. 

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена її міжпредметним та 

внутрішньопредметним значенням, широкими можливостями використання у 

вивченні дисциплін природничо-математичного циклу, у розв’язуванні великого 

класу задач на доведення, побудову тощо. 

Отже, проблема підвищення ефективності викладання шкільного курсу 

геометрії шляхом введення в навчальний процес профільної школи елективного 

курсу «Аксіоматичний метод у геометрії. Неевклідові геометрії» представляє 

безсумнівний інтерес для шкільної практики, оскільки оволодіння математичними 

методами пізнання дійсності складає основу математичної грамотності, 

математичної культури, математичної компетентності й має аксіологічну 

складову, забезпечуючи опанування учнями цінностей загальнолюдської 

культури. 

Метою розробленого нами елективного курсу є вивчення учнями 

просторових тіл та їх властивостей, теоретичне і практичне обґрунтування 

методів зображення прямих, трикутників й інших геометричних фігур на різних 

поверхнях (у геометрії Евкліда – площина, у геометрії Лобачевського – 

псевдосфера, у геометрії Рімана – сфера); формування в учнів умінь і навичок 

обчислювання значень різних геометричних величин. 

У результаті вивчення елективного курсу учні мають знати історію розвитку 

геометрії; основні означення і властивості геометричних фігур; методи і способи 

доведення теорем, будову «Начал» Евкліда; методи доведення V постулату 

Евкліда; основні ідеї геометрійЛобачевського, Рімана; практичне та теоретичне 

значення неевклідових геометрій. 

У розв’язуванні задач учні повинні вміти використовувати на 

практицітеоретичні знання, доводити основні теореми курсу,уміти знаходити і 

пояснювати ідею розв’язання проблеми; порівнювати різні геометричні фігури; 

виконувати геометричні побудови; зображувати просторові геометричні тіла, 

указані в умовах теорем і задач, виділяти відомі геометричні фігури на 

кресленнях, моделях; розв’язувати задачі на обчислення, доведення, побудову, 

дослідження, робити обґрунтовані висновки. 

Також вивчення елективного курсу «Аксіоматичний метод у геометрії. 

Неевклідові геометрії» має сформувати такі ключові компетентності, як-от [5]: 

 математична компетентність, яка передбачає вміння оперувати текстовою 

та числовою інформацією; установлювати зв’язки між математичними моделями 

та реальними об’єктами навколишньої дійсності; розв’язувати задачі на 

обчислення і доведення, зокрема практичного змісту; використовувати 

математичні методи в реальному житті, інтерпретувати та оцінювати результати; 

 інформаційно-цифрова компетентність, що передбачає вміння складати 

алгоритми та чітко діяти за ними; доводити дійсність тверджень; застосовувати 

пакети динамічної геометрії задля створення креслень та рисунків під час 

розв’язування задач на доведення та побудову; 
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 обізнаність та самовираження у сфері культури, що вимагає вміння 

виконувати певні розрахунки для встановлення пропорцій та створення об’ємно- 

просторових композицій; унаочнювати математичні моделі, зображати графіки, 

рисунки та фігури; усвідомлювати взаємозв’язок математики та культури на 

прикладах з живопису та архітектури. 

Серед ключових компетентностей можна виділити такі, як[5]: спілкування 

державною мовою, уміння вчитися впродовж життя, компетентності в 

природничих науках та технологіях, формування яких забезпечується у вивченні 

елективного курсу. 

У викладанні елективного курсу нами застосовується лекційно-практична 

система навчання, що сприяє викладанню курсу в системному вигляді й 

послуговує пропедевтикою вивчення математики у закладах вищої освіти. На 

заняттях широко використовується наочність, комп’ютерні методики навчання, 

як-от: пакети динамічної геометрії «DG», «GeoGebra», що надають можливості 

створювати «живі креслення» в динамічному геометричному середовищі, в якому 

можна змоделювати і показати учням різні поверхні з розміщеними на них 

геометричними фігурами. 

Матеріали дослідження протягом 2019-2021 навчальних років упроваджено 

в освітній процес Харківської гімназії № 55, КЗ «Санаторна школа № 13».У ході 

проведеної експериментальної роботи доведено, що збагачення змісту навчання у 

вивченні елективного курсу «Аксіоматичний метод у геометрії. Неевклідові 

геометрії», застосування лекційно-практичної системи навчаннясприяло 

узагальненню й систематизації знань учнів з предмету,кращому усвідомленню 

внутрішньопредметних зв’язків шкільного курсу математики, вплинуло на 

розвиток навчальних можливостей учнів у вивченні дисциплін природничо- 

математичного циклу,надало можливості викладання шкільного курсу геометрії в 

системному вигляді. 

Установлено позитивний вплив проведеного елективного курсу на рівні 

сформованості реальних навчальних можливостей школярів: підвищився рівень 

навченості учнів з геометрії; зафіксовано зростання рівня інтелектуальних, 

загальнонавчальних та предметних умінь, самостійності в навчальній діяльності з 

геометрії; на рівні тенденції виявлено зменшення кількості школярів 

елементарного рівняза критерієм «фізична працездатність» за рахунок 

підвищення пізнавального інтересу, покращення ставлення до навчання, 

підвищення рівня наполегливості учнів у навчанні геометрії. 
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ДОСВІД ПОДОЛАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Дорожко А. О. 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 
 

У статті проаналізовано досвід подолання академічної недоброчесності у 

закладах вищої освіти шляхом впровадження в освітній процес електронних 

антиплагіатних програм. У роботі схарактеризовано ефективність 

використання даних програм; окреслено шляхи формування академічної 

доброчесності. 

Ключові слова: академічна доброчесність, плагіат, електронні 

антиплагіатні програми, заклади вищої освіти. 

The study of overcoming higher education academic dishonesty by the 

introducing electronic anti-plagiarism programs into the educational process has been 

analized in the article. The efficiency of these programs usage has been described; the 

ways to form academic integrity have been identified. 

Keywords: academic integrity, plagiarism, electronic anti-plagiarism programs, 

higher education. 

 

Згідно з даними експертів Організації економічного співробітництва та 

розвитку, які у 2017 році оприлюднили звіт «Огляди ОЕСР на тему доброчесності 

в освіті: Україна 2017», плагіат є одним з найпоширеніших видів порушення 

академічної доброчесності, включаючи в себе використання наукових робіт і 

дисертацій, які продаються на комерційній основі та прямого запозичення. 

Плагіат як «акт шахрайства, який включає купівлю, викрадення чи запозичення 

чужих ідей та їхнє навмисне чи випадкове видавання за свої» [2], не лише 

поширений, а і є, на жаль, невід’ємною частиною університетської спільноти. 

Найчастіше порушують академічну доброчесність, вигадуючи і публікуючи 

результати неіснуючих досліджень. Фальшування і маніпуляція дослідницьким 

матеріалом, а також плагіат є одними із видів порушення академічної 

доброчесності [4]. 

Існує безліч різноманітних чинників виникнення плагіату [1]. Наведемо 

деякі з них: 

 неусвідомлення особою, що вона використовує плагіат; 

 відсутність чітких норм оцінки оригінальності тексту; 

 толерантне ставлення наукової спільноти до плагіату; 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
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 неактуальність тем письмових робіт; 

 перенавантаження викладачів. 

Наведемо приклад досвіду Польщі у боротьбі з плагіатом. На основі 

матеріалів власного наукового стажування для освітян «Академічна 

доброчесність: виклики сучасності» (02.03‒09.04.20 р., м. Варшава, Польща), 

організованого Польсько-українською Фундацією «Інститут Міжнародної 

Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC) спільно з Вищим Семінаріумом 

Духовним у Варшаві UKSW та польською Фундацією ADD, можна стверджувати, 

що польські фахівці пропонують наступний шлях боротьби з плагіатом: 

популяризація принципів академічної доброчесності та навчання інформаційним 

компетентностям, акцентуючи увагу саме на впровадженні та використанні в 

освітньому процесі електронних антиплагіатних програм. 

Але, не зважаючи на те, що в Польщі та Україні наукові шахрайства 

зустрічаються однаково часто, усе ж сама ситуація з ними відрізняється одна від 

одної. Так, наприклад, у польській науці проблеми, пов’язані з порушенням 

академічної доброчесності, виносяться на публіку, їх доволі активно обговорюють 

як на шпальтах великих періодичних видань, так і на студентських форумах. Усе 

це, безперечно, сприяє боротьбі з негативними явищами у науці [4]. 

Варто зазначити, що на відміну від України, більшість польських закладів 

вищої освіти (ЗВО) зобов’язує своїх студентів надавати у письмовому вигляді 

підтвердження того, що їх дипломна робота виконувалась самостійно та є 

оригінальною [4]. На нашу думку, це також є доволі успішним кроком, який 

сприяє масовому запобіганню поширенню плагіату в студентських наукових 

роботах. 

Ще одним дієвим кроком у боротьбі з різноманітними проявами академічної 

недоброчесності є використання комп’ютерних технологій. Початком таких 

антиплагіатних перевірок можна вважати 2003 рік, коли ректори польських ЗВО 

на спільній конференції ухвалили рішення, за яким наукові роботи, які виносяться 

на захист, повинні подаватися не тільки у друкованому, а ще й у електронному 

вигляді, задля можливості перевірки таких робіт на плагіат. 

Польські експерти вважають, що формування академічної доброчесності 

доцільно починати ще у шкільному віці. І тому, саме з цією метою, польські 

школи уже кілька років користуються електронними антиплагіатними системами, 

такими як Strikeplagiarism.com від компанії Plagiat.pl. Не зважаючи на те, що 

використання електронних антиплагіатних перевірок у школах започаткувалося 

нещодавно, уже можна помітити ефективність даного кроку. Так, наприклад, 

вчителі припинили рекомендувати завантажувати роботи з інтернету та стали 

більше уваги і часу приділяти писемному мовленню школярів. Натомість школярі 

стали більш індивідуальними, критичніше почали працювати з відкритими 

джерелами, почав закладатися фундамент для більшої індивідуальності й 

самостійності. 

Такі самі позитивні зрушення почали відбуватися і в закладах вищої освіти.  

Мета програми Strikeplagiarism.com полягає у боротьбі з різноманітними видами 

плагіату у закладах вищої освіти. Історія даного сервісу починається з 2003 року, 

коли Люблінський університет Марії Кюрі-Склодовської став одним із перших 
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ЗВО, який почав використовувати дану електронну програму в освітньому 

середовищі. Наразі ж сервісом користується більш ніж 40 польських закладів 

вищої освіти [3]. 

В Україні ж перші спроби впровадження програми Strikeplagiarism.com 

розпочалися ще у 2017 році, коли один з представників компанії Plagiat.pl 

звернувся до Міністерства освіти і науки (МОН) України з ідеєю підписання 

Меморандуму, яка успішно була прийнята. Але, на жаль, більшість ЗВО з 

обережністю поставилась до підписання договорів з антиплагіатними компаніями, 

турбуючись про ризики, пов’язані з репутацією закладів і реакцією міністерства. 

Тому лише 10% закладів вищої освіти підписали договір у межах Меморандуму 

на пільгових умовах і наразі користуються сервісом у повній мірі, перевіряючи 

бакалаврські та магістерські роботи. Але більшість закладів вищої освіти так і 

продовжують приймати дипломні роботи, не перевіривши їх на наявність 

плагіату. Однією з головних причин ЗВО називають відсутність вимог зі сторони 

МОН та відсутність необхідного кошторису. 

Принцип електронної програми Strikeplagiarism.com полягає у порівнянні 

тексту з документами, що знаходяться в базі сервісу та розміщені в інтернеті. 

Після завершення перевірки система видає так званий Звіт подібності (рис. 1). 
 

 
 

 

  
 

 

Рис. 1. Складники Звіту подібності [3] 

 

Але польські фахівці наголошують на тому, що програма 

Strikeplagiarism.com є лише «механічним» засобом перевірки на плагіат та 

остаточного рішення щодо того, чи певна праця є плагіатом, програма не 

приймає. Отже, спиратися на коефіцієнт подібності при оцінці праці можна, але 

остаточне рішення приймається не програмою. Також важливо зазначити, що 

Plagiat.pl не аналізує, яка з праць з’явилася раніше. Виходячи з цього, звіт, який 

постає в результаті порівняння, рекомендується проаналізувати науковим

коефіцієнт 
визначає у 

відношенні, яка 

збігається з 

подібності, що 

процентному 

частина тексту 

текстами,  що 

знаходяться в базі та інтернеті 

список джерел, в яких 

знайдено фрагменти тексту, ідентичні 

з фрагментами праці, що піддається 

перевірці 

Звіт подібності 

текст документу з позначеними 

частинами, які виявилися ідентичними 

з частинами інших праць чи матеріалів, 

які знаходяться в базі чи в інтернеті 
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керівником або ж особою, якій свідомо надані відповідні функції владою кафедри,  

факультету, ЗВО [3]. 

Отже, ми дійшли висновків, що, безперечно, польський досвід боротьби з 

плагіатом та іншими проявами академічної недоброчесності є доволі ефективним, 

та як показує практика, є досить необхідним. Але, на нашу думку, використання 

одних лише «механічних» засобів перевірки недостатньо аби повністю 

викоренити академічну недоброчесність в освітньо-науковому просторі. На наше 

переконання, необхідна система різноманітних методів, форм, засобів, шляхів, яка 

у сукупності допоможе подолати академічну недоброчесність. 
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У тезах висвітлено роль сучасного вчителя у реформуванні освіти в 

Україні. Доведено, що в освітньому процесі вчитель виступає агентом змін та 

набуває нових професійних ролей: фасилітатора, тьютора, ментора, 

модератора, коуча. З’ясовано, що професійно-рольова варіативність вчителя 

можлива за умови партнерської взаємодії між учнем та вчителем. 

Ключові слова: сучасний вчитель, партнерська взаємодія, фасилітатор, 

тьютор, ментор, модератор, коуч. 
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Theses highlight the role of modern teachers in reforming education in Ukraine. 

It is noted that in the educational process the teacher acts as an agent of change and 

acquires new professional roles: facilitator, tutor, mentor, moderator. Coach. It is 

established that professional-role variability of a teacher is possible under the condition 

of partnership interaction between a student and a teacher. 

Key words: modern teacher, partnership, facilitator, tutor, mentor, moderator, 

coach. 
 

Ключова роль у реформуванні освіти в Україні сьогодні належить 

вчителю – активному суб’єкту педагогічного процесу, який має реалізовувати 

освітні зміни відповідно до Концепції Нової української школи (2017 р.), а саме: 

взаємодіяти з учнями та батьками, творчо працювати, приймати нестандартні 

рішення, уникати шаблонів і стереотипів, організовувати культурно-мовне та 

освітньо-розвивальне середовище [4, с. 20]. Ураховуючи зазначене, відносини між 

учасниками освітнього процесу мають вибудовуватися на основі суб’єкт- 

суб’єктної взаємодії, що передбачає партнерську співпрацю і взаємодію з учнями.  

Сучасний освітній простір ставить перед учителем нові цілі й завдання – створити 

умови для розвитку учня, його здібностей, творчого сприйняття знань, виробити 

вміння самостійно мислити, мотивувати учнів до навчання. Отже, виступаючи 

агентом змін, сучасний учитель набуває нових функцій та професійних ролей – 

фасилітатора, тьютора, ментора, модератора та коуча. Розглянемо їх. 

Фасилітатор – це вчитель, який підтримує учня в його діяльності: сприяє 

його успішному просуванню в потоці навчальної інформації, полегшує вирішення 

актуальних проблем, допомагає засвоїти значні обсяги різноманітної інформації,  

усвідомити свої здібності, свої особистісні якості, забезпечує підтримку потреби 

учня в саморозвитку, в самовдосконаленні [2]. Під час навчальної діяльності 

фасилітатор постійно підтримує контакт із учнем, стимулює активний прояв його 

особистісних якостей, забезпечує результативність навчальної діяльності. За 

умови партнерської взаємодії з учнями, вчитель-фасилітатор сприяє творчому 

засвоєнню необхідної інформації, активізує мислиннєву діяльність, формує 

вміння міркувати, вести конструктивний діалог. 

Тьютор – це особа, що веде індивідуальні або групові заняття з учнями, 

підтримує навчання і супроводжує самоосвіту, бере участь у пошуку знань, 

постійно формуючи індивідуальну відповідальність за отримані знання [3]. 

Сьогодні тьютор у школі – це спеціаліст із формування майбутнього, який має 

розглядати потенціал і змоделювати дорогу до нього. Найбільш активно роль 

вчителя-тьютора реалізується у процесі роботи над проєктом або в процесі 

самостійної роботи учня. Поради і рекомендації тьютора допомагають школярам 

прояснити ідеї і обмежити завдання. Під час взаємодії з учнями, яка ґрунтується 

на засадах педагогіки партнерства, вчитель-тьютор розробляє стратегії роботи 

групи, пояснює складні питання, акцентує увагу на головних ідеях в темі, формує 

проблемні запитання, за допомогою яких активізує учнів. Окрім психологічної 

підтримки, яку надає тьютор під час навчання, він також визначає слабкі та сильні 

сторони своїх учнів, виділяє труднощі, які виникають у них під час навчання, 

прогнозує ситуацію. 
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Ментор – це той, до кого учень приходить сам, щоб дослідити якусь тему і 

перевірити свої гіпотези. Ментор говорить з точки зору практика, відділяє істину 

від ілюзій, конструктивні рішення, які будуть працювати, від тих, які будуть 

неефективними і, таким чином, наблизити учня до результату [6]. Ментор 

здійснює аналіз і оцінку перспективи розвитку учня, допомагає у визначенні цілей 

та розробці шляхів їх досягнення; демонструє свій приклад в реалізації завдань,  

здійснює психологічну підтримку; пропонує учням такі практичні завдання, які 

допомагають краще засвоїти навчальний матеріал, контролює їх виконання, 

оцінює та надає рекомендації для подальшої діяльності. Отже, реалізація функцій 

вчителя-ментора неможлива без доброзичливої, демократичної позиції вчителя, 

який готов до діалогу на партнерських засадах. Тільки за такої умови взаємодія 

між вчителем та учнями в освітньому процесі стає щирою, дозволяє учневі 

почувати себе впевнено, пропонувати нові, нестандартні способи рішення 

поставлених завдань. 

Модератор – організатор групової роботи, що активізує і регламентує 

процес взаємодії учасників групи на основі демократичних принципів, забезпечує 

ділове спілкування, обговорення, визначення проміжних і підсумкових 

результатів групової дискусії [5]. 

Співпрацюючи з учнями, вчитель організовує урок таким чином, щоб 

забезпечити участь кожного школяра в освітньому процесі. Вчитель-модератор 

відповідає за складання плану уроку, за його дотримання або недотримування ( 

залежно від обставин), забезпечує необхідні візуальні та аудіоматеріали, створює 

психологічно комфортну атмосферу уроку для кожного учня. 

Коуч – це вчитель, який не вчить, а створює умови для того, щоб той, хто 

навчається, сам зрозумів, що йому треба зробити, самостійно визначив способи 

досягнення бажаного результату, сам обрав найбільш доцільний спосіб дії і 

самостійно намітив основні етапи досягнення своєї мети [3]. Працюючи на 

суб’єкт-суб’єктному рівні, вчитель-коуч допомагає учням активно й свідомо 

вчитись. Вибудовуючи партнерські взаємовідносини з учнями, вчитель підтримує 

їх наміри самостійно набувати знання, максимально використовувати свій 

потенціал, самостійно шукати рішення й відповіді на питання, що їх цікавлять. 

Отже, сьогодення вимагає від сучасного вчителя здатності до аналітичного 

мислення, вміння створювати благотворну психологічну атмосферу в групі, 

слухати і спілкуватися з учнями, упереджувати та вирішувати конфліктні 

ситуації. Відтак, розглядаючи сутність визначених понять (фасилітатор, тьютор, 

ментор, модератор, коуч) приходимо до висновку, що реалізація нових 

професійних ролей сучасного вчителя можлива за умови наявності партнерських 

взаємовідносин між вчителем та учнем. Забезпечуючи таку взаємодію з учнями, 

вчитель трансформується в мудрого партнера, наставника, тренера, консультанта, 

а також позитивно впливає на активізацію та ефективність освітнього процесу. 

Таким чином, професійно-рольова варіативність сучасного вчителя, 

повинна ґрунтуватись на засадах педагогіки партнерства, основою якої є 

конструктивне спілкування, взаємодія та співпраця, об’єднані спільними цілями 

та прагненнями всіх учасників освітнього процесу. 
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У статті доведено актуальність ціннісних вимірів вищої освіти. 

Представлено сучасний формат трактування змісту освіти, зокрема його 

аксіологічного контексту. Проаналізовано ціннісний потенціал нормативних 

документів державного і корпоративного рівня, що регламентують зміст 

сучасної вищої освіти. 

Ключові слова: вища освіта,цінності,ціннісний потенціал, зміст освіти, 

аксіологічний контекст змісту освіти. 

The relevance of the value determinatiom of contemporary higher education 

has been proved in the article. The modern format of interpretation of the content of 

education, in particular its axiological context has been presented. The value 

capacity of state and corporate normative documents regulating the content of 

modern higher education is analyzed. 
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axiological context of educational content. 
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Глобалізаційні та євроінтеграційні виміри сучасного суспільства, а також 

кризові явища, пов’язані зі світовою пандемією COVID-19, що призвели до 

пріоритету дистанційного навчання в сучасній вищій освіті, детермінують зміну 

потреб, установок, цінностей студентської молоді. До того ж очевидною 

тенденцією сьогодення є радикалізація молоді, пов’язана з певними гострими 

соціальними проблемами, такими, як-от: недостатній зв’язок вітчизняної вищої 

освіти з роботодавцями й відповідно проблеми з працевлаштуванням після 

закінчення ЗВО. 

Окреслені об’єктивні обставини, а також складність та багатоаспектність 

феномена цінностей посилюють актуальність та доцільність ціннісних вимірів 

сучасної вищої освіти, зокремапов’язаних з реалізацією ціннісного потенціалу 

змісту сучасної вищої освіти. Ціннісний вектор змісту освіти доведено в 

монографії В. Огнев’юка «Освіта в системі цінностей сталого людського 

розвитку», у якій науковець зазначає, що в умовах трансформації сучасного 

українського суспільства не політичні сили, не релігія, не інтелігенція, не засоби 

масової інформації в силу їх комерціалізації й роз’єднаності, а саме освіта має 

найбільші можливості впливати на формування духовного світу та цінностей 

особистості. Проте науковець підкреслює, що для цього важливо змінити провідні 

цінності для системи освіти, а саме важливо насамперед змінитиставлення до 

людини, яка має стати змістом сучасної освіти [3]. 

Сучасний науковий дискурс ціннісної проблематики представлений такими 

напрямами, як-от: реалізація аксіологічного підходу до сучасної освіти (І. Бех, 

М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень); дослідження цінностей освіти в межах 

педагогічної аксіології (Т. Калюжна, Н. Ткачова); розгляд цільових орієнтирів 

цінніснозорієнтованої освіти у ЗВО, а саме: формування аксіологічної 

компетентності особистості (К. Баханов, Є. Бєлякова), її аксіосфери (В. Крижко, 

І. Мамаєва), ціннісно-смислової готовності (Ю. Пелех). Різні питання проблеми 

змісту освіти розглянуто в студіях відомих дидактів (В. Бондар, В. Лєдньов, 

О. Савченко, А. Хуторськой). Певні аспекти змісту вищої освіти розроблено у 

студіях С. Вітвицької, О. Дубасенюк, Ю. Мальованого. Акцент на аксіологічному 

складнику змісту освіти   здійснено   у працях   А. Кузьмінського,   О. Пометун, 

І. Соколової, І. Сисоєвої. Проте при такій зацікавленості різними питаннями 

аксіологічної проблематики та змісту вищої освіти, аспект, пов’язаний з аналізом 

проблем, пов’язаних з реалізацією ціннісного потенціалу змісту сучасної вищої 

освіти залишається дослідженим у недостатній мірі. 

Розглянемо сучасні підходи до трактування змісту освіти у його 

аксіологічному контексті. Відзначимо, що традиційно в дидактиці зміст освіти 

визначався як «система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими 

забезпечує різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей школярів, 

формування їхнього світогляду, моралі й поведінки, підготовку їх до суспільного 

життя та праці» [5, с.91]. При цьому провідною соціальною функцією освіти 

вважалася передача досвіду, накопиченого попередніми поколіннями людей, 

тобто когнітивна функція освіти домінувала над функцією особистісного 

розвитку. 
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Зміст освіти відповідно до цих підходів становив зовнішній навчальний 

матеріал, спеціально відібраний для засвоєння учнями з метою формування в них 

певного обсягу знань, умінь та навичок. Проте вважаємо, що окреслені підходи до 

змісту освіти вже не єсучасними, оскільки такий формат трактування змісту 

освіти був притаманний саме знаннєво зорієнтованій або когнітивній освіті. 

На нашу думку, у контексті викликів сьогодення є актуальною й доцільною 

культурологічна концепція змісту освіти (А. Хуторський), суголосно якої він є 

педагогічно адаптованим соціальним досвідом усього людства, відповідним за 

своєю структурою людській культурі в усій її повноті [6]. У трактуванні 

В. Бережнової, подібний досвід має чотири компоненти: 1) досвід пізнавальної 

діяльності; 2) досвід здійснення відомих способів діяльності; 3) досвід творчої 

діяльності; 4) досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності [1]. 

Таким чином, саме у форматі культурологічної концепції зміст освіти 

розглядається найбільш ґрунтовно, у контексті людської культури, накопиченого 

людством досвіду. І саме в ній ми можемо говорити про наявність ціннісного 

потенціалу освітнього процесу. 

У трактуванні феномену «ціннісний потенціал» базуємось на розумінні 

поняття «потенціал»(англ. potential) як можливостей, наявних сил, запасів, 

засобів, що можуть бути використані. Тобто ціннісний потенціал змісту освіти – 

це його ціннісні можливості, ресурси, засоби, що можуть бути використано у 

формуванні ціннісної сфери особистості. 

Аналіз студій відомих дидактів (В. Краєвський, В. Ледньов, І. Лернер, 

А. Хуторський та ін.) щодо проблеми формування змісту освітидозволяє 

стверджувати, що зміст освіти починає формуватися на державному 

(глобальному) рівні у форматі державних документів, доктрин, концепцій, 

провідних теорій педагогічної науки; на рівні навчальної дисципліни – у межах 

державних стандартів, освітніх програм; на рівнінавчального матеріалу– 

відбивається в підручниках, навчальних посібниках тощо. 

Проаналізуємо в цьому контексті нормативні документи, що 

регламентують зміст сучасної вищої освіти. Так, базовим державним 

стратегічним документом щодо цього є Закон України «Про вищу освіту» (2014 

р.). Його аналіз дає підстави констатувати, що в статті 1 «Основні терміни та їх 

визначення» визначаються такі європейські цінності, як «академічна 

мобільність», «академічна свобода»[ 2, с. 4]. У статті 26 «Основні завдання 

вищого навчального закладу» серед окреслених завдань ЗВО підкреслюється 

необхідність «формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних 

цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, 

здорового способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в 

сучасних умовах» та вказується на необхідність «збереження та примноження 

моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства» [там 

само,с. 24]. 

Наступний рівень документів, що адаптують загальну стратегію закону до 

конкретних умов, є корпоративні документи закладів вищої освіти, що реалізують 

його право на автономію. Наприклад, у Київському університеті імені Бориса 
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Грінченкатакимиє положення «Про організацію освітнього процесу в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка» (2017 р.), «Стратегія (програма) розвитку 

Київського університету імені Бориса Грінченка на 2018 – 2022 рр.» (2018 р.), у 

яких задекларовано положення, що «покликанням Університету є сприяння 

особистісному та професійному розвитку успішної особистості шляхом 

удосконалення її природних здібностей, розкриття потенціалу та формування 

життєвих компетентностей; самореалізації викладачів та створенню умов для 

їхнього постійного розвитку; організації роботи Університету на засадах 

корпоративної культури, яка передбачає усвідомлення системи цінностей, що 

сповідує університетська спільнота, кожен член якої робить власний внесок у 

розвиток Університету, а вищий навчальний заклад створює умови для розвитку 

кожного члена спільноти». При цьому засадничими корпоративними цінностями 

вважаються: людина, громада, довіра, духовність, лідерство-служіння, 

різноманіття, свобода, відповідальність, професіоналізм, громадянська 

ідентичність[4]. 

Наступними в ієрархії нормативних документів університету є освітні 

програми. Так, у профіліосвітньо-наукової програми зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки в позиції «Програмні компетентності» у поданні світоглядної 

компетентності зазначено, що це здатність до розуміння широкого кола 

філософських питань, системних зв’язків між явищами й процесами; критичне 

мислення; використання набутого особистісно-професійного досвіду для 

вирішення наукових та фахових завдань; аналіз міждисциплінарних явищ та 

процесів; реалізація власного аксіологічного та наукового потенціалу. 

Таким чином, ціннісний потенціал змісту сучасної вищої освіти є 

очевидним. Він унормовується в стратегічних документах державного й 

корпоративного рівня та конкретизується в освітніх програмах з певних галузей 

наук і спеціальностей та робочих програмах з різних навчальних дисциплін. 

Розгляд документів цього рівня буде предметом наших подальших розвідок. 
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У тезах доведено актуальність проблеми здорового способу життя. 

Проаналізовано зміни у його трактуванні відповідно до сучасного тлумачення 

феномену здоров’я. Розглянуто сутність здорового способу життя студентів 

сучасного ЗВО й обґрунтовано його структуру, що містить мотиваційно- 

ціннісний, когнітивний, діяльнісний компоненти. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, структура здорового 

способу життя, студент сучасного ЗВО. 

The article demonstrates the significance of the problem of a healthy lifestyle. It 

analyses the changes in its interpretation to reflect modern interpretation of the health 

phenomenon. The article discusses the essence of a healthy lifestyle of students of a 

modern higher-educational institution, and explains its structure, to include 

motivational and virtue-based, cognitive, and activity-based components. 

Key words: health, healthy lifestyle, structure of healthy lifestyle, student of a 

modern higher-educational institution. 

 

Актуальність проблеми здорового способу життя зумовлена такими 

суттєвими ознаками сучасного суспільства, як поширення комп’ютерних та 

інформаційно-комунікаційних технологій, що зменшують рухову активність 

сучасної молоді, сприяють її байдужості до власного здоров’я та фізичної 

культури. Ця негативна ситуація посилюється в умовах світової пандемії COVID- 

19. Відтак, об’єктивна необхідність формування здорового способу життя 

сучасної молоді зумовлює необхідність з’ясування його сутності та структури. 

Дослідження різних питань здорового способу життя в педагогічній теорії 

та практиці ХІХ – ХХ століть пов’язана з іменами таких видатних педагогів, як- 

от: В. Бехтерєв, М. Бунаков, В. Вахтеров, К. Вентцель, П. Каптерєв, М. Корф, 

П. Лесгафт,    Т. Лубенець,     А. Макаренко,     В. Сухомлинський,     Л. Толстой, 

К. Ушинський, С. Шацький та ін. Однак ґрунтовно проблема здорового способу 

життя починає розроблятися саме у другій половині ХХ століття (С. Бріль, 

Л. Жданов, А. Ликова, С. Олійник, С. Павленко, В. Філиппович). 

Варто відзначити, що підходи до тлумачення зазначеного феномену 

зумовлювалися ставленням до здоров’я, яке панувало в суспільстві на тому чи 

іншому етапі його розвитку. Так, у середині ХХ століття проблема формування 

здорового способу життя була предметом медицини в контексті профілактичного 
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підходу. Утім, така стратегія формування здорового способу життя 

продемонструвала свою неспроможність і спонукала науковців до пошуку нових 

підходів у розв’язанні цієї проблеми. Доцільною щодо цього є думка засновника 

валеології як сучасної науки про здоров’я – І. Брехмана (1921–1994), який 

розглядав здоров’я не як відсутність хвороб, а як фізичну, соціальну і 

психологічну гармонію людини, доброзичливі стосунки з іншими людьми, з 

природою й самим собою [4]. Саме це трактування здоров’я стало базовим для 

сучасного розуміння феномену здорового способу життя студентів у межах 

еколого-валеологічної культури особистості (Ю. Бойчук) [3]; гуманістично 

центрованої моделі формування здорового способу життя (В. Бобрицька) [2], що 

декларують пріоритет гуманістичних цінностей, демократизму, гуманітарізації 

змісту освіти. Тобто зміни у трактуванні здорового способу життя відбувалися у 

напрямі гуманізації проблеми, у процесі відторгнення клініко-профілактичної 

парадигми здоров’я. 

Відома   певна    варіативність    тлумачень    здорового    способу    життя 

(М. Віленський, В. Водоп’янов, В. Колбанов, Ю. Лісицин, О. Паладіна, В. Сутула, 

В. Тимошенко). Аналіз студій зазначених науковців дозволив констатувати, що 

здоровий спосіб життя тлумачиться як особлива суспільна цінність; узагальнена, 

типова структура форм життєдіяльності людини; способи і форми діяльності, які 

спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я; активність особистості, що 

узгоджує соціальне, психічне і фізичне життя людини; чинник оптимізації 

біологічних та психічних параметрів життєдіяльності. 

Відтак, у нашому розумінні здоровий спосіб життя – це спосіб життя, 

спрямований на збереження та зміцнення здоров’я через діяльність, зорієнтовану 

на оздоровлення умов у всіх основних сферах життя, а саме: в освіті, праці, 

відпочинку, побуті, що сприяє гармонічному розвитку й самореалізації 

особистості. Проте ця дефініція викликає логічне запитання, чи може структура 

здорового способу життя бути універсальною для всіх людей? Відповідь потребує 

розгляду вікових особливостей суб’єктів здорового способу життя, якими у 

нашому дослідженні є студенти ЗВО. 

Л. Яворовська зазначає, що студент, як людина певного віку і як 

особистість, може характеризуватися у трьох аспектах: психологічному, 

соціальному й біологічному [7]. У психологічному контексті студентство 

характеризується розвитком вищих психічних функцій, становленням всієї 

інтелектуальної системи та особистості загалом. Щодо соціального аспекту 

студентського віку вважаємо за доцільне навести слова Б. Ананьєва, який 

стверджував, що «студентський вік є сензитивним періодом для розвитку 

основних соціогенних потенцій людини, а вища освіта має величезний вплив на 

психіку людини, розвиток її особистості» [1]. Біологічний аспект студентського 

віку зумовлений переважно спадковістю і вродженими задатками, але, у певній 

мірі може змінюватися й під впливом умов життя. 

Відтак, студентському віку притаманні такі особливості, як завершення 

процесу зростання, розквіт організму, зміна рис самосвідомості, перебудова 

провідних пізнавальних процесів та властивостей особистості, зміна емоційно- 

вольового устрою життя, розвиток ціннісно-смислова сфера особистості.
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Ґрунтуючись на окреслених особливостях студентського віку, представимо 

структуру здорового способу життя студента сучасного ЗВО. 

За визначенням Е. Вайнера, це оптимальний руховий режим; тренування 

імунітету і загартування; раціональне харчування; психофізіологічна 

саморегуляція; психосексуальна і статева культура; раціональний режим дня; 

відсутність шкідливих звичок; валеологічна самоосвіта [5]. Існує також думка, що 

це рівень культури, місце здоров’я в ієрархії потреб, мотивування, сповільнена 

дія, настанова на довге життя, навчання здоров’я [6]. 

Отже, беручи до уваги репрезентовані вище наукові позиції, вважаємо 

доцільним трактувати структуру здорового способу життя студентів як сукупність 

певних валео зорієнтованих якостей, що містить ціннісне ставлення до здоров’я, 

мотиви, потреби та установки на необхідність вести здоровий спосіб життя; 

валеологічні знання; активний руховий режим, заняття фізичною культурою; 

раціональний режим дня в контексті раціонального унормування розкладу 

навчальних занять; раціональне харчування і повноцінний сон; гігієнічна, 

психосексуальна і статева культура; відмова від шкідливих звичок. 

В узагальненому варіанті структура здорового способу життя студента ЗВО 

містить мотиваційно-ціннісний компонент як сукупність ціннісного ставлення до 

здоров’я, мотивів, потреб вести здоровий спосіб життя; когнітивний компонент, 

що інтегрує знання про чинники збереження і зміцнення здоров’я, норми и 

правила здорового способу життя; діяльнісний компонент, що синтезує уміння 

вести активний руховий режим, займатися фізичною культурою, організовувати 

доцільний режим дня, раціонально харчуватися, запобігати шкідливим звичкам. 

Таким чином, проблема здорового життя сучасного студентства є особливо 

актуальною у контексті викликів сьогодення, пов’язаних з переходом на 

переважно дистанційну форму навчання в умовах пандемії COVID-19. Феномен 

здорового способу життя є багатоаспектним й синтезує соціальне, особистісне й 

індивідуальне й містить сукупність мотивів, потреб, знань умінь щодо збереження 

і зміцнення здоров’я, рухової активності, режиму дня та раціонального 

харчування, занять фізичною культурою. 
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У статті обґрунтовано й розроблено феномен аксіозорієнтованого 

освітнього середовища. Виокремлено педагогічні умови, розкрито методику 

формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі ЗВО. 

Схарактеризовано виховний потенціал аксіозорієнтованого освітнього 

середовища як сфери формування соціокультурних цінностей студентів. 

Ключові слова: соціокультурні цінності, студенти, аксіозорієнтоване 

освітнє середовище закладу вищої освіти, методика формирования 

социокультурных ценностей студентов учреждений высшего образования. 

The phenomenon of axio-oriented educational environment has been 

substantiated and developed in the article. The pedagogical conditions have been 

articulated, and the methods of students’ sociocultural values formation in the 

educational environment of higher educational institution have been revealed. The 

educational potential of the axio-oriented educational environment as a sphere of 

formation of students' sociocultural values have been characterized. 

Key words: sociocultural values, students, axio-oriented educational 

environment, methods of formation of sociocultural values of students of higher 

educational institutions. 

 

Соціально-економічні, політичні, інноваційно-освітні трансформації в житті 

України, декларування у сучасному  суспільстві ідей  полікультуралізму, 

міжетнічної толерантності актуалізують потребу в громадянах зі сформованими 

соціокультурними цінностями. Доцільність і важливість підготовки компетентних, 

конкурентоспроможних фахівців із сформованими соціокультурними цінностями 

зумовлюють також існуючі  у нашій державі фактори, які перешкоджають 

вихованню розвинутої особистості. 

Реалізація середовищного підходу у контексті створення умов для 

формування соціокультурних цінностей студентів закладів вищої освіти (ЗВО) 

пов’язана з трактуванням його як освітньої стратегії, яка базується на ідеї
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формування особистості студента, зокрема, його соціокультурних цінностей 

засобом створення певного середовища. Це означає, що впливаючи на 

середовище й змінюючи його, викладач перетворює середовище на засіб 

соціокультурного формування особистості студента. 

Базуючись на ідеях середовищного підходу (Ю. Мануйлов, С. Сергєєв, 

В. Желанова) обґрунтовано й розроблено феномен аксіозорієнтованого освітнього 

середовища, що є різновидом освітнього середовища, який є багаторівневою 

педагогічно організованою системою умов, можливостей та ресурсів, що 

забезпечують ефективне формування соціокультурних цінностей студента. При 

цьому створення аксіозорієнтованого освітнього середовища передбачає 

використання як об’єктивних (методичний, технологічний і технічний супровід), 

так і суб’єктивних можливостей освітнього середовища. До останніх відносимо 

спеціально обґрунтовані й впроваджені педагогічні умови. 

Аксіозорієнтоване освітнє середовище ЗВО є системним, інтегрованим, 

багатоаспектним, структурованим утворенням, що складається із стратегічного 

(впровадження в освітній процес ЗВО ідей сучасних наукових парадигм та 

положень наукових підходів); соціокультурного (розгляд ЗВО, з одного боку, як 

важливого компонента соціокультурного середовища у широкому макроформаті, 

тобто як його об’єкта, а студентів – як споживачів здобутків культури; з іншого 

боку, необхідність створення в ЗВО умов для реалізації потенціалу студентів 

як суб’єктів культури); програмно-цільового (з’ясування й реалізація 

потенціалу фундаментальних навчальних дисциплін щодо формування 

соціокультурних цінностей, розробка вибіркових курсів аксіологічної 

спрямованості та позааудиторних заходів); особистісного (діяльність, 

спілкування, взаємини, поведінка суб’єктів освітнього процесу в процесі 

формування їх аксіологічної сфери); ціннісно-смислового (умови та ресурси 

аудиторної та позааудиторної дозвіллєвої діяльності, які спрямовані на 

формування ціннісної та смислової сфер особистості); суб’єктно-діяльнісного 

(реалізація суб’єктної позиції, активності, ініціативності, створення умов для 

самореалізації та самоактуалізації студентів як споживача й суб’єкта 

культури); рефлексивного (усвідомлення соціокультурних цінностей у діалозі 

із собою, їх аналіз та інтеріоризація у засіб рефлексивного аналізу); 

комунікативного (спілкування у форматі «міжсуб’єктної» партнерської 

взаємодії на основі паритетних стосунків викладача й студентів на підставі 

діалогічної, дискусійної моделі спілкування); методичного (упровадження 

сучасних методів та форм виховання соціокультурних цінностей, що 

базуються на певній концепції, змісті та процесуальних складниках, 

спрямованих на формування соціокультурних цінностей студентів) компонентів. 

Методика формування соціокультурних цінностей впроваджувалась в 

освітнє середовище ЗВО до певних етапів аксіоґенезу соціокультурних 

цінностей та аксіозорієнтованого середовищеутворення. 

З метою формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому 

середовищі ЗВО виокремлено наступні педагогічні умови, а саме: актуалізація 

соціокультурного й аксіологічного потенціалу навчальних дисциплін в умовах 

освітнього середовища ЗВО; суб’єктна участь студентів у інтерактивних формах й 
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методах на основі партнерської взаємодії викладача й студента; впровадження 

аксіозорієнтованого педагогічного інструментарію формування соціокультурних 

цінностей у позааудиторну роботу зі студентами ЗВО. 

Перший етап (І-й курс навчання в ЗВО) впровадження методики 

формування соціокультурних цінностей, суголосний з відповідним етапом 

аксіогенезу й середовищеутворення, був зорієнтований на реалізацією першої 

педагогічної умови – актуалізація соціокультурного й аксіологічного 

потенціалу навчальних дисциплін в умовах освітнього середовища закладу 

вищої освіти. 

З метою практичної реалізації виховного потенціалу навчальних 

дисциплін щодо формування соціокультурних цінностей студентів у 

розробленому педагогічному інструментарії запропоновано використання 

методу «визначення ціннісних контекстів у змісті навчальних дисциплін». У 

процесі реалізації цього методу було проаналізовано зміст дисциплін, 

зорієнтованих на формування загальнокультурних компетентностей 

(«Філософія», «Культурологія», «Історія української   культури»); дисциплін, 

які спрямовані на формування професійних компетентностей («Педагогіка», 

«Основи педагогічної майстерності», «Теорія і методика виховної роботи», 

«Теорія та методика  розв’язання професійно-педагогічних задач», «Педагогічна 

конфліктологія», «Сучасні освітні технології» та ін.), які містять значний 

виховний потенціал щодо формування соціокультурних цінностей студентів в 

освітньому середовищі ЗВО. 

Для прикладу, ціннісний контекст теми «Гуманістичний характер 

професійної діяльності вчителя» (у межах дисципліни «Педагогіка) 

розкривається через особистісні якості вчителя, пов’язані з формуванням 

ціннісного ставлення до майбутньої професії, до учнів, а також з 

формуванням адекватної Я-концепції, що відображають соціокультурні 

мікроцінності (національна ідентичність, ціннісне ставлення до себе та інших, 

професійна ідентифікація й досконалість). У форматі вивчення навчальної 

дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

нами виокремлено ціннісні контексти, що відбивають ціннісне ставлення до 

ідей гуманізму, демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

усвідомлення рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з 

іншими особами для досягнення спільної мети, повагу до прав інших осіб, 

цінування культурного розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як 

громадянина України. 

Друга педагогічна умова – суб’єктна участь студентів у інтерактивних 

формах й методах на основі партнерської взаємодії викладача й студента – 

втілювалась в освітнє середовище ЗВО на етапі реалізації методики 

формування соціокультурних цінностей студентів. Зокрема, втілення цієї 

умови на початковому етапі впровадження методики було пов’язане з 

аудиторним, позааудиторним виконанням  завдань  рефлексивної спрямованості, 

зорієнтованих на самопізнання   й   самоусвідомлення особистості («Самоопис», 

вправа «Учора, сьогодні, завтра»,   рефлексивна карта «Цінності моєї 

професії») з метою усвідомлення студентами власної
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системи цінностей. Отже, перший етап впровадження методики був 

зорієнтований на трансляцію соціокультурних цінностей студентам з метою 

формування ціннісного ставлення, знань щодо культур й традицій інших 

народів та українського етносу, навичок комунікації з представниками інших 

національностей; уміння організувати свою діяльність суголосно базовим 

цінностям сучасного українського суспільства. До реалізації означеної умови 

варто віднести також проведення аксіозорієнтованих кураторських годин за 

такою тематикою: «Взаємовплив культур у глобалізаційному вимірі», 

«Національне багатство української культури», «Я – громадянин України» та 

ін.; проведення круглих столів на засаді діалогу й полілогу зі студентами на 

теми: «Соціокультурні цінності. Що це таке?», «Структура та зміст 

соціокультурних цінностей», «Соціокультурна компетентність особистості у 

сучасному вимірі» тощо. 

Означена умова втілювалась також у форматі вибіркових дисциплін 

аксіологічної спрямованості (ІІ-й – ІІІ-й курс навчання в ЗВО). Для прикладу, 

курс «Соціокультурні цінності особистості у гуманістичній парадигмі 

виховання» базується на аксіозорієнтованих проблемних лекціях, семінарах- 

дискусіях, семінарах-практикумах, на яких викладач за допомогою 

використання інтерактивних методів (переконання, метод поетапного 

сходження   зростаючої   особистості   до   духовних   цінностей   (за   І. Бехом), 

«мозковий штурм», кейс-метод, дискусія) спонукає студентів до активного 

обговорення таких проблем, як-от: «Роль соціокультурних цінностей в житті 

сучасної людини»; «Загальнолюдські  цінності: український вимір», 

«Соціокультурні проблеми сучасної молоді» та ін. Формат курсу передбачав 

проведення аксіологічних ділових ігор, наприклад «Алло, адвокат!» (за темою 

заняття «Свобода, право та відповідальність»), написання аутоесе «Мої 

провідні цінності: соціальне, культурне, особистісне», «Мій життєвий 

аксіологічний маршрут»; виконання індивідуальних   та   корпоративних 

проєктів «Соціокультурна згуртованість студентської молоді у 

соціокультурному середовищі», «Соціокультурна компетентність сучасної 

української молоді», «Цінності та типи ціннісної ідентифікації в сучасному 

соціумі» та ін. 

Отже, етап впровадження методики формування соціокультурних 

цінностей передбачав активну участь студентів у інтерактивних формах й 

методах формування соціокультурних цінностей, зорієнтованих   на 

розширення, поповнення й поглиблення знань щодо культур й традицій свого 

та інших народів, стійке, позитивне ставлення до цінностей сучасного 

українського суспільства, а також формування умінь партнерської взаємодії з 

представниками інших національностей та культур, умінь   реалізувати 

ціннісну поведінку суголосно базовим цінностям сучасного суспільства. 

Завдяки цьому студент вже сам починає продукувати соціокультурні цінності, 

тобто стає суб’єктом аксіозорієнтованого середовищеутворення й, відповідно, 

процесу формування соціокультурних цінностей. 

На третьому етапі впровадження методики формування соціокультурних 

цінностей (ІV-й курс навчання в ЗВО) втілювалась педагогічна умова –
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впровадження   аксіозорієнтованого   педагогічного   інструментарію 

формування соціокультурних цінностей у позааудиторну роботу зі 

студентами ЗВО. Провідною особливістю аксіозорієнтованого середовища є 

пріоритет групових та мікрогрупових форм роботи, що ґрунтуються на 

дискусії, діалозі, полілозі, ігровій діяльності студентів. У цьому контексті 

було розроблено й впроваджено тренінг аксіологічної   спрямованості, 

програма якого складалась з 10 сесій, а саме: «Соціокультурні цінності в 

освітньому ракурсі», «Ідентичність особистості», «Розвиток позитивної 

взаємодії», «Культурний печворк», «Етнічні бар’єри, стереотипи, 

упередження», «Крос-культурні зв’язки», «Стоп конфлікт», «Я – особистість і 

мої ресурси». Прикладом організації групових форм роботи можуть бути 

квести «Культурне розмаїття України», «Прислів’я й казки народів світу», 

«Заочні подорожі» у різні країни, які дозволяють краще ознайомитися з 

культурними традиціями їх мешканців; гра «Народні традиції та звичаї», 

програвання конфліктних міжкультурних ситуацій з різними варіантами їх 

розв’язання. Суттєвого значення на цьому етапі впровадження методики 

набуло розв’язання обґрунтованих й розроблених в дослідженні виховних 

задач аксіологічної спрямованості. 

Відтак, заключний етап впровадження методики та педагогічних умов 

зорієнтований на закріплення й актуалізацію соціокультурної мотивації, 

реалізацію аксіологічної функції мотивів у якості стійкої установки, на 

формування системних ґрунтовних знань про всі складники соціокультурних 

цінностей. Цей етап пов’язаний із впливом студента на середовище та 

самостійним його створенням, коли студент приймає суб’єктну позицію щодо 

формування ціннісно-смислової сфери. 

Отже, формування соціокультурних цінностей – доволі складний процес, 

який активно здійснюється протягом навчання студента в ЗВО й продовж 

життя. Схарактеризований виховний потенціал аксіозорієнтованого освітнього 

середовища є сферою формування соціокультурних цінностей, зорієнтованої 

на створення педагогічних умов для формування соціокультурних цінностей 

студентів ЗВО. 

Пріоритетними особливостями аксіозорієнтованого освітнього середовища 

ЗВО є такі, як-от: соціальна детермінованість; культуродоцільність; 

аксіологічна спрямованість і контекстуалізація навчального матеріалу та 

дозвіллєвої діяльності у напрямі формування соціокультурних цінностей; 

відповідність вимогам і потребам студентів; ціннісно-смислова насиченість та 

суб’єктна орієнтація; «міжсуб’єктний» партнерський характер взаємодії педагога 

та студентів; діалогічність та полілогічність спілкування; невизначеність, що 

стимулює особистість на пошук власних ціннісних орієнтирів; варіативність, 

пріоритет сучасних аксіозорієнтованих форм і методів виховання. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів, пов’язаних з 

проблемою формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому 

середовищі ЗВО. 
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Враховуючи провідні положення андрагогіки та акмеології, принцип 

неперервності навчання й виховання, вважаємо перспективною проблематику, 

пов’язану з формуванням соціокультурних цінностей на інших вікових етапах, 

в інших сферах життєдіяльності особистості. 

 
 

МОДЕРАЦІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СУПЕРВІЗІЇ В НУШ 
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Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті визначено нормативні документи, які регламентують процес 

супервізії в закладах загальної середньої освіти й підготовки професійних 

супервізорів. Окреслено функції супервізорів, методи і форми забезпечення 

психолого-педагогічного та методичного супроводу педагогічних працівників. 

Схарактеризовано суть модерації як форми супервізії, технологічні процеси її 

реалізації, вимоги до особистості модератора. 

Ключові слова: супервізія, супервізор, модерація, модератор, 

компетентності, візуалізація, вербалізація, презентація, зворотній зв’язок. 

The article author determines the normative documents that regulate the process 

of supervision in general secondary education institutions and training of professional 

supervisors. The functions of supervisors, methods and forms of providing 

psychological-pedagogical and methodical support of pedagogical workers are 

outlined. The essence of moderation as a form of supervision, technological processes 

of implementation of it and requirements for the moderator’s personality are 

characterized. 

Keywords: supervision, supervisor, moderation, moderator, competencies, 

visualization, verbalization, presentation, feedback. 

 

З метою забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти та впровадження Концепції «Нова українська школа» Міністерство освіти і 

науки України ініціювало підготовку супервізорів з числа тренерів, тренерів- 

педагогів, працівників закладів післядипломної освіти, працівників методичної 

служби, експертів, залучених до проведення сертифікації педагогічних 

працівників, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників 

директорів з навчально-виховної роботи та ін. для здійснення супервізії [2]. 

Відповідно до «Типового положення про проведення супервізії 

впровадження Концепції «Нова українська школа» [4] її мета полягає у здійсненні 

психолого-педагогічного та методичного супроводу педагогічних працівників, 

який спрямовано на їхній професійний та особистісний розвиток, подолання 

власних професійних труднощів і набуття професійних компетентностей 

відповідно до завдань НУШ. Зважаючи на це, ключовими функціями супервізора 

визначено такі: консультативна, наставницька, супроводжувальна, прогностична, 
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функція фасилітатора (модератора). Реалізація названих функцій вимагає від 

супервізорів володіння розвинутими навичками і вміннями ефективного 

використання таких форм і методів супервізії, як консультування, психологічна 

підтримка, сприяння, навчання (коучинг), моделювання, координація, 

коригування, запобігання, прогнозування, фасилітація (модерація) [3]. 

Зупинимося на характеристиці змістових аспектів такої форми супервізії, як 

модерація. В етимологічному сенсі цей термін вказує на «пом’якшення», 

«стримування», «послаблення», «уповільнення» [1]. Тому модераторами часто 

називають ведучих радіо-і телепередач, редакторів окремих рубрик газет і 

журналів, організаторів дискусій на публічних заходах, а під модерацією 

розуміють структурований процес інтеракції в групі, орієнтований на результат 

(прийняття групового рішення). Відповідно основне завдання модератора 

вбачається у тому, щоб досягти високого рівня ділової комунікації, стимулювати 

демократичне планування цього процесу і активну діяльність усіх учасників 

комунікації, відмовляючись при цьому від суб’єктивної оцінки характеру і 

результату групової взаємодії. 

Зазначене вище вказує на те, що модератор має володіти низкою загальних 

компетентностей. Передусім має вирізнятися високим рівнем соціальної 

компетентності, уміти ураховувати розподіл соціальних ролей у групі, розуміти, 

орієнтуватися і керувати процесами міжособистісної взаємодії, як-от: уважно 

слухати, підхоплювати і розвивати ідеї, мотивувати, переконувати себе і 

партнерів, визначати критерії якості результату, адекватно оцінювати ситуацію, 

виявляти толерантність і повагу до інших. При цьому модератор має завжди бути 

готовим узяти на себе роль «каталізатора» процесу прийняття групового рішення: 

- виявляти турботу про методичний та інструментальний супровід 

розвитку ідеї групи; 

- орієнтуватися в ситуації і знаходити вихід із складних ситуацій; 

- імпровізувати; 

- мобілізувати творчу енергію групи; 

- виявляти механізми утворення «аутсайдерів групи», сприяти зміні 

ситуації; 

- стежити за змінами настрою учасників групи і стимулювати їх до 

рефлексії; 

- уникати конфліктних ситуацій, пов’язаних із конкуренцією в галузі 

фахових знань, загостренням міжособистісних стосунків; 

- відмовлятися від застосування готових рішень; 

- сприяти саморозвитку і самооновленню групи. 

Окрім цього, важливою професійною якістю модератора є здатність долати 

фрустрації учасників групової роботи, що пов’язані із змістом комунікації і 

поведінковими реакціями партнерів по груповій взаємодії (знешкоджувати 

професійні неврози, пересуди, чутки; сприяти надходженню адресної інформації 

тощо). 

В аспекті досліджуваної проблеми вважаємо за необхідне наголосити на 

тому, що модерація у галузі освіти має низку особливостей у порівнянні з іншими 

формами супервізії. Зокрема, у ній слабко виявляється психотерапевтична і



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

97 

 

 

 

 

корекційна функції; модератор не обов’язково має бути фахівцем вузько 

предметної галузі; модерація не пов’язана з поетапним навчанням, розвитком 

окремих компетентностей фахівця тощо. 

Базовими процесами модерації, які складають основу для вибору методів і 

розроблення технік модерації групової роботи, є: 

- візуалізація – процес наочного представлення думок, ідей з 

використанням графічних схем, пікботів тощо. Це дозволяє унаочнити широкий 

спектр позицій усіх учасників дискусії, виявити протиріччя між позиціями 

окремих учасників обговорення, документально оформити результати групової 

роботи, полегшити учасникам групи розуміння суті і змісту проблеми; 

- вербалізація – процес вербального супроводу комунікації учасників 

групової роботи. Як правило, у науковій літературі виділяють три типи дискусій: 

прямий монолог, діалог, зворотній монолог. Кожен із зазначених типів 

характеризується зміною активності суб’є ктів комунікації. Майстерність 

модератора полягає у постановці різних запитань до учасників групової роботи: 

відкритого, закритого, сугестивного, уточнювального, риторичного, 

альтернативного характеру; 

- презентація – процес поєднання вербальних (заувага, репліка, 

коментар, запитання тощо) і невербальних (міміка, погляд, інтонація, жести, 

статура, хода, рухова інтеракція) способів комунікації учасників групової роботи. 

Для модератора важливо в процесі організації інтеракції спостерігати за 

поведінкою учасників групової роботи, аналізувати вербальні й невербальні 

послання в системі взаємовідносин, ураховувати той факт, що кожна людина 

може отримувати інформацію і складати карту когнітивних уявлень за допомогою 

п’яти органів чуття; 

- зворотний зв’язок – процес модерації, що являє собою обмін 

інформацією (змістового і емоційного характеру). Мета формування зворотного 

зв’язку пов’язана з коригуванням подальших дій учасників і покращенням 

емоційного фону групової роботи. У практиці модерації застосовують дві 

основних форми установлення зворотного зв’язку: позитивна (підтримка, 

позитивна характеристика, схвалення) і негативна (критика, негативна оцінка, 

відхилення думок тощо). Позитивний зворотний зв’язок дозволяє не лише 

покращити мікроклімат у групі, підвищити ступінь індивідуального задоволення 

учасників, але й стимулювати їх активну роль у груповій взаємодії, підвищити 

працездатність. Утім, в окремих випадках функція модератора має полягати і в 

тому, щоб знешкодити негативний зворотний зв’язок з боку колег на окремих 

учасників групової роботи. 

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що оволодіння супервізорами 

методами і техніками модерації як однієї з дієвих форм супервізії, дозволяє їм 

розв’язувати низку завдань, пов’язаних із підвищенням якості, ефективності та 

продуктивності роботи педагогічних працівників. За допомогою системи 

спеціальних прийомів, методів і технік організації комунікації в групі супервізори 

мають можливість створювати природні умови для розкриття творчого потенціалу 
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педагогічних працівників, активізації їхньої аналітичної і рефлексивної 

діяльності, розвитку проєктувальних умінь, навичок комунікації і роботи в 

команді, а також прийняття професійно виважених рішень. 
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ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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У статті розкрито потенціал фізкультурно-спортивної діяльності у 

формуванні студента як особистості та фахівця. Акцентовано увагу на таких 

новітніх формах фізкультурно-спортивної діяльності у процесі активного 

дозвілля студентів, як воркаут, трікінг, паркур, фріран, акростріт, велотріал, 

скейтбординг, сноукайтинг. Доведено їх вплив на фізично-тілесне та морально- 

духовне самовдосконалення студентської молоді. 

Ключові слова: активне дозвілля, студентська молодь, воркаут, трікінг, 

паркур, фріран, акростріт, велотріал, скейтбординг, сноукайтинг 

The capacity of physical culture and sport activity in the process of a student’s 

formation as a personality and a specialist has been revealed in the article. The 

emphasis is made on such new forms of physical culture and sport activity in the 

process of students’ active leisure, as workout, tricking (martial arts), parkour, free 

running, street acrobatics, bike trials, skateboarding, snow kiting. Their impact on 

student's physical, moral and spiritual self-improvement has been proved. 

Keywords: active leisure, students, workout, tricking (martial arts), parkour, free 

running, street acrobatics, bike trials, skateboarding, snow kiting. 
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Одним із найважливіших завдань сучасної молодіжної політики в Україні є 

залучення студентської молоді до активних і регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, максимально повне використання соціально-педагогічного 

потенціалу фізкультурно-спортивної діяльності для фізично-тілесного і морально- 

духовного самовдосконалення особистості. 

На важливості належної організації позааудиторної роботи з фізичного 

виховання у ЗВО, видах фізкультурно-спортивної діяльності студентської молоді, 

її ресурсах для забезпечення рухової активності й здорового способу життя, 

підвищення рівня опірності організму до дії несприятливих чинників зовнішнього 

середовища, формування ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я, 

розвитку активності, самостійності, фізичних можливостей наголошували 

дослідники О. Борисенко, Л. Головіна, Н. Довгань, Ю. Копилов, В. Левицький, 

О. Слюсаренко, В. Шурухіна та ін. Утім, такий вид фізкультурно-спортивної 

діяльності студентської молоді, як активне дозвілля потребує додаткового 

вивчення з позицій сьогодення, популяризації його нових форм. 

Активне дозвілля студентської молоді передбачає організацію самостійних 

занять у позааудиторний час, використання різних форм і засобів фізичної 

культури і спорту на основі повної добровільності й ініціативи [2, с. 137]. Наразі 

серед студентської молоді є затребуваними й набувають поширення такі форми 

організації активного дозвілля, як: 

- Street workout (вуличне тренування) – відносно новий напрям силових 

тренувань і фітнесу, який базується навколо тренувань з власною вагою і 

пропагує здоровий спосіб життя. Основною ідеєю воркаута є можливість 

отримання сильного, здорового й красивого тіла без жодних фінансових затрат. 

Широкий діапазон варіативного виконання основних вправ на брусах, турніках, 

шведських стінках, а також комбінування більш складних елементів та їх 

поєднання у комплекси, дозволяє вибудувати багатофункціональне тренування, 

спрямоване на розвиток усіх основних груп м’язів і фізичних якостей людини [1]. 

У воркаута існує три різних напрями: силовий, технічний і Gimbarr (один із 

стилів вуличної (дворової) гімнастики, батьківщиною якого є Колумбія; Gimbarr 

включає в себе виконання різних елементів (зокрема, специфічних, характерних 

тільки для джимбарр) і їх комбінацій на турніку (поперечині), вимагає не лише 

сили, а й певної рухливості суглобів, розвиває гнучкість, силу, наполегливість, 

витривалість, координацію рухів). Технічний воркаут відрізняється тим, що його 

основу складає спортивна гімнастика. Його різновидами є «Бейс-Воркаут» – 

яскраве, артистичне виконання базових вправ (з відривом, з ударами, поворотами, 

шкереберть тощо) на будь-яких видах снарядів у ритм музики, яка відповідає 

цьому напряму (змагання з даного стилю проходять в категорії «base-workout»); 

Б. Фрістайл-бар, або фрі-бар (своєрідний паркур на турніку), – різні стрибки, 

сальто і гейнери з турніка і над ним; В. Граунд-стайл – різновиди різних 

комбінованих віджимань зі стрибками і поворотами, прогибами тощо. Силовий 

воркаут – це найпопулярніший напрям, основу якого складають базові вправи та 

силові елементи. 
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Наголосимо, що сама ідея воркаута виникла в Америці. Пізніше вона набула 

поширення по всьому світу завдяки мережі Інтернет та відеороликам на YouTube. 

Воркаут приваблює студентську молодь тим, що, з одного боку, він надає 

можливість здійснювати тренування за будь-яких умов (у приміщенні, на 

відкритому повітрі, вдома, на спортивних майданчиках), з другого боку – 

забезпечує свободу від вузьких рамок і умовностей у вправах, тобто фізичне 

тренування стає засобом самовираження. 

Займаючись воркаутом, слід дотримуватися таких принципів: 

 дослухатися до свого тіла і добирати саме ті вправи, які найкраще 

підходять вам. Більше того, бажано відмовитися від звичної системи підходів і 

повторів і просто тренуватися, оскільки, як відомо, результат приносять саме 

останні кілька повторень, які людина робить на межі своїх сил. На них і слід 

сфокусуватися; 

 використовувати власну уяву. З часом організм починає звикати до 

того навантаження, яке ви йому даєте і це не буде приносити результати. Воркаут 

ґрунтується на ідеї активного використання своєї уяви, щоб постійно 

урізноманітнювати вправи, а значить, і навантаження; 

 фокусуватися на техніці виконання, а не на кількості повторень. Не так 

важливо, скільки підтягувань ви зробите сьогодні, бо, якщо ви виконаєте їх 

правильно і повністю контролюватимете виконання руху, то з часом ставатимете 

сильнішим [3]. 

- Трікінг (англ.   Tricking,   martial   arts   tricking))   –   один   із   напрямів 

«вуличного спорту», що представляє собою поєднання рухів з бойових мистецтв, 

гімнастики, брейкдансу, капоейри й інших спортивних дисциплін для створення 

видовищної суміші з обертань у різних площинах, гвинтів і ударів ногами. 

Основні вправи в трікінгу – це акробатичні рухи. 

- «Паркур» – мистецтво переміщення і подолання перешкод. Такими 

можуть вважатися як наявні архітектурні споруди (перила, парапети, стіни тощо), 

так і спеціально виготовлені конструкції. Ідеологом руху є Девід Белль. Паркур не 

є видом спорту, заперечує показовість і змагальність. 

- «Фріран» (Free running) – у перекладі означає «вільний біг». Від паркуру 

його відрізняє естетичність і видовищність. До принципів фрірана належать такі: 

пошук свого власного шляху розвитку; спрямованість на свій внутрішній світ; 

вільне переміщення; використання уяви. 

- «Акростріт» (acrobatiks – street) – вулична акробатика (виконання 

акробатичних елементів на вулицях міста або взагалі на природі). Краса вуличної 

акробатики полягає в тому, що на вулиці людина використовує чисто свою силу і 

стрибає на поверхні, яка є не завжди рівною та горизонтальною, на відміну від 

зали, де поміст пружинить і рівний. Акростріт є небезпечним видом екстриму. 

Щоб стрибати на вулиці спочатку необхідні заняття в залі, але не на помості, а, 
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наприклад, на татамі. Після розучування елементів, виконання їх можна 

перености на вулицю. Найкращим місцем для тренування акростріта є піщаний 

кар’єр або піщані пляжі, де багато піску або пухкої землі і є круті перепади висот. 

- Велотріал – це вид спорту, у якому велосипедист повинен пройти кілька, 

так званих, секцій з мінімальною кількістю торкань землі чим-небудь, крім 

велосипеда. Сучасний тріал представлений двома основними видами змагань: 

класичний тріал, де кожен учасник змагань проходить трасу, заробляючи штрафні 

бали, які потім сумуються, і за кращими результатами визначається переможець.  

Другий вид змагань більш видовищний і динамічний – це паралельний або 

швидкісний тріал. Два учасники, змагаючись один з одним, долають на швидкості 

дві однакових смуги перешкод. 

- Скейтбординг – катання на скейтборді. Розвиваючи свої навички, 

скейтбордисти намагаються створювати досить складні номери, часто з 

використанням різних трамплінів. 

- Сноукайтинг – це катання на лижах чи сноуборді з кайтом – повітряним 

змієм. Цей вид спорту вважається найбільш динамічним, він швидко розвивається 

останнім часом. Ним можна займатися як в горах, так і на рівнині – на суші, 

покритій снігом, або замерзлих озерах. Для катання не потрібен сильний вітер, 

оскільки тертя між снігом і лижами або бордом майже відсутнє. 

Отже, залучення студентської молоді до зазначених форм активного 

дозвілля в процесі організації фізкультурно-спортивної діяльності дозволяє не 

лише здійснювати безпосередній вплив на їх біологічну природу, але й сприяти 

формуванню їх духовної сфери, зокрема оригінальності мислення, здібності до 

раціональної організації свого часу, внутрішньої дисципліни, зібраності, 

швидкості оцінки ситуації й ухвалення рішення, наполегливості в досягненні 

поставленої мети, відповідальності, самостійності, оптимізму, навичок групової 

взаємодії тощо. 
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У статті висвітлені основні аспекти складнощів в реалізації дистанційного 

та змішаного формату під час здійснення освітнього процесу у закладах загальної 

середньої освіти міської та сільської місцевості. Визначено проблеми, характерні 

загалом для сільських ЗЗСО та запропоновано шляхи мінімізації їх впливу на 

освітній процес. 

Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, сільський заклад 

загальної середньої освіти, міський заклад загальної середньої освіти. 

The article highlights the main aspects of differentiation difficulties in the 

implementation of distance and blended learning in the secondary education institutions 

educational process in urban and rural areas. The problems of the rural secondary 

education institution have been identified and the ways of minimizing their influence on 

the educational process have been developed. 

Key words: distance learning, blended learning, rural general secondary 

education institution, urban general secondary education institution. 

 

Карантинні обмеження, спричинені поширенням Коронавірусної хвороби 

(COVID-19), зумовили необхідність обов’язкового використання технологій 

дистанційного та змішаного навчання [1], як таких, що забезпечують безпечне 

отримання та надання освітніх послуг у закладах освіти різних рівнів. [2] Якісне 

упровадження таких вимушених реформ потребувало як часу для підготовки 

учителів, так і фінансування задля забезпечення закладів освіти відповідним 

необхідним обладнанням [4]. Однак, на практиці, як перша та і друга умови 

дотримані не були, що викликало значну кількість складнощів під час переходу до 

віддаленого формату. Таким чином, дистанційна та змішана форми навчання 

постали справжнім випробуванням для працівників освіти [3]. Безумовно, усі 

учителі потребують удосконалення своїх ЗУН щодо організації якісного 

віддаленого навчання, проте варто зауважити, що потреби учителів, які викладають 

у сільській місцевості відрізняються від тих, що працюють у міських закладах 

освіти. Але чим обумовлена така диференціація? 

У процесі дослідження, проведеного у чотирьох селах Чернігівської області, 

нам вдалося встановити, що, насамперед, головною проблемою, характерною для 

сільської місцевості, є стабільне під’єднання до мережі Internet. Це у свою чергу 
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спричинило ряд інших перешкод щодо якісного упровадження технологій 

дистанційного та змішаного навчання, адже віддалений формат вимагає від вчителя 

вмілого використання ТЗН [3]. 

Натомість, зважаючи на тривалу відсутність Інтернету, учителі не мали змоги 

поступово розвивати свої навички використання ґаджетів під час навчання, тому 

зараз мають швидко опанувати їхні функції та можливості. Окрім цього, частина 

технічного обладнання також з’явилася у закладах загальної середньої освіти 

сільської місцевості відносно нещодавно, що так само потребує розвитку навичок, 

у контексті використання ТЗН з метою реалізації освітніх цілей. І, зрештою, знання 

теоретичних аспектів питання дистанційного та змішаного навчання теж 

потребують удосконалення, як і розуміння різноманітності сервісів для організації 

віддаленої освіти. 

Таким чином, проаналізувавши основні проблеми сільських ЗЗСО 

пов’язаних з упровадженням дистанційного та змішаного навчання, можемо 

зауважити, що учителі, які викладають за таких умов потребують особливої 

підтримки та можливостей активно залучатися до заходів підвищення 

кваліфікації, таких як семінари, вебінари та інше. І це могло би стати рішенням і 

покращити ситуацію, однак і у цьому випадку з’являються певні перешкоди. 

Більшість заходів підвищення кваліфікації, як правило, проводяться або on-line, 

або off-line в містах. Перший формат ще донедавна був абсолютно недоступним 

для учителів, які викладають у ЗЗСО сільської місцевості, адже не було якісного 

підключення до мережі Internet. 

Натомість відвідування таких заходів очно потребує значних витрат 

фінансів та часу. Більше того, такі заходи виявлялися зовсім не адаптованими до 

підвищення рівня кваліфікації вчителів саме сільської (віддаленої від великих 

міст) школи тому, що орієнтовані на працівника освіти, який вже володіє ТЗН, 

хоча би на базовому рівні. Тож, усі вищеназвані фактори негативно впливають на 

мотивацію до самовдосконалення, і, відповідно, за таких умов, освітні реформи 

сприймаються з острахом та інколи викликають у педагогів злість. 

Результати анкетування учителів сільської та міської місцевості з 

досліджуваної проблеми, дозволили нам зробити такий порівняльний аналіз 

реальної ситуації на місцях (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика організаційних особливостей в 

упровадженні дистанційного та змішаного навчання 
Характеристика, що 

порівнюється 
Міська місцевість Сільська місцевість 

Якість Internet-покриття 
Загалом стабільне, 
якісне з’єднання 

Віднедавна Internet з’явився 

Освітні заходи (тренінги, 
семінари та подібне) 

Часто відбуваються Відбуваються дуже рідко 

 

Допомога батьків учнів з 

організації навчання вдома 

 
Часто відбувається 

Відбувається рідко через вимушену 

відсутність батьків (трудова 

міграція), нерозуміння своєї ролі в 
організації навчання дітей 
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Матеріальна складова 

(наявність в учасників 

освітнього процесу 

(вчителів, дітей) девайсів 

для дистанційного та 

змішаного навчання) 

 
З початком 

2020/2021 н.р. 

загалом нормальна 

 
 

Є труднощі, але ситуація поступово 

вирівнюється 

 

Наповненість школи ТЗН 
 

Загалом достатня 
За останні роки кількість 

обладнання збільшилася і наразі її 

теж можна оцінити, як достатню 

Вміння використовувати 

ТЗН та сервіси для 

організації дистанційного та 

змішаного навчання 

 
Загалом на 

достатньому рівні 

Потрібно вдосконалювати вміння 

використовувати деяке технічне 

обладнання, адже з’явилося воно 

відносно нещодавно 

Використання різних 

платформ для організації 

дистанційного та змішаного 

навчання 

 
Загалом, так 

 

Кількість ресурсів, що 

використовуються, обмежена 

 

Знання про різноманітність 

сервісів для організації 

дистанційного та змішаного 

навчання 

Вчителі 

орієнтуються у 

цьому питанні і 

зазвичай 

використовують у 

своїй роботі 

Найбільше знають про Zoom, 

Google meet та сервіс для обміну 

повідомленнями – Viber. 

Інші сервіси використовують у 

роботі фрагментарно. 

Проаналізувавши усе вищеназване, можемо зауважити, що задля якісного 

упровадження технологій дистанційного та змішаного навчання у закладах 

загальної середньої освіти сільської місцевості насамперед важливо допомогти 

учителям розібратися у розмаїтті Internet-ресурсів, показати різноманітність цих 

сервісів та те, що насправді вони не ускладнюють діяльність педагога, а навпаки 

роблять її більш простою та цікавішою, як для здобувачів освіти, так і для самого 

вчителя. З цією метою нами розроблено адаптовані заняття для педагогів, що 

викладають у ЗЗСО сільської місцевості, спрямовані на формування конкретних 

знань та умінь з урахуванням базового досвіду вчителя у організації змішаного та 

дистанційного навчання, вікових особливостей їхніх учнів, співпраці з батьками 

тощо. 
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Стаття присвячена аналізу певних тенденцій сучасної методики, таких як: 

І) впровадження міжкультурного підходу та вивчення англійської мови в їх 

сполученні з комунікативним підходом, 2) найновіші модифікації комунікативного 

підходу, 3) навчання мови через зміст спеціальності та 4) змішане навчання мови 

з опорою на Інтернет. Обговорюється вплив цих тенденцій на викладання 

англійської мови у немовному ВНЗ. 

Ключові слова: конструктивістський підхід, екперіенціальне навчання, 

міжкультурний підхід, рольова гра 

The article is devoted to the analysis of some of the latest trends in foreign 

language teaching, such as 1) the introduction of the intercultural approach and 

learning International English in their combination with the communicative approach: 

2) the newest modifications of the communicative approach; 3) content—based 

language instruction and 4) blended Internet—assisted learning. 

Key words: intercultural approach, constructive approach, experiential teaching, 

role play. 

 

Провідною у сучасній методиці є тенденція поступового витіснення того, 

що можна назвати «методичною периферією» – комунікативний підхід, раніше 

центральний і домінуючий у викладанні всіх іноземних мов для будь-яких цілей. 

Можна виділити дві причини, що обумовили настільки явне нехтування 

загальноприйнятим і чи не єдиним до недавнього часу підходом до навчання 

англійської мови. Перша з них полягає в широкому поширенні так званого 

міжкультурного підходу, в якому акцент робиться не стільки на навчанні 

спілкуванню мовними засобами, скільки на формуванні комунікативних умінь, які 

базуються на присвоєнні учнями соціокультурних комунікативних норм, 

специфічних для цільової мовно-культурної спільноти. Друга причина пов'язана з 

поступовою відмовою від навчання національних варіантів англійської мови 

(британському, американському і т.п.) і переходом на навчання так званому 

інтернаціональному англійському (English as an International Language – EIL). Це 
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означає викладання спрощеного варіанту мови, що також знижує інтерес до 

навчання чисто мовним аспектам мовленнєвої комунікації. 

Між тим, як зазначає О. Б. Тарнапольський [5], подібне ставлення до 

комунікативного підходу є наслідком методичного непорозуміння, обумовленого 

тим, що до цього підходу неправомірно приписується концентрація уваги на 

навчанні мови. Подібне поєднання підходів з опорою саме на комунікативний 

підхід як на підхід, безпосередньо відповідальний за зміст навчання (як вчити), не 

тільки можливе, але і абсолютно необхідне. Необхідність викликана тим, що, при 

всій критиці комунікативного підходу, ніхто ні у вітчизняній, ні в зарубіжній 

методиці не сумнівається і не пропонує змінити кінцеву мету навчання (для чого 

вчити): формування іншомовної-мовленнєвої комунікативної компетенції. А 

формувати таку компетенцію можна тільки засобами комунікативного підходу, 

оскільки нічого іншого поки не придумано. 

Однак, з іншого боку, вимоги до міжкультурного підходу, і підходу, 

орієнтованого на навчання інтернаціональному англійському, обумовлюють 

необхідність серйозної модифікації комунікативного підходу для його найкращої 

адаптації до особливостей двох вищеназваних підходів, по відношенню до яких 

він виступає як комплементарний. Саме в такій модифікації і полягає друга з 

розглянутих у цій роботі тенденцій. Сучасною версією комунікативного підходу, 

що якнайкраще відповідає потребам міжкультурного підходу (і переходу на 

навчання інтернаціональної англійської мови), є конструктивістський підхід [3]. 

Практичне втілення цього підходу безпосередньо у викладанні іноземної мови 

представлено експеріенціальним навчанням (experiential learning [2]). При 

навчанні англійської мови для професійних цілей експеріенціальне навчання 

передбачає таку організацію всього навчального процесу, при якій у ньому 

здійснюється безперервне моделювання практичної професійної діяльності 

майбутнього фахівця. Але в цьому моделюванні квазі-професійна діяльність 

здійснюється студентами засобами не рідної, а іноземної мови. 

Експеріенціальне навчання означає побудову навчального процесу як серії 

рольових / ділових ігор, навчальних проектів, студентських дискусій, мозкових 

штурмів, презентацій, рішень кейсів, практичних професійних завдань і тому 

подібних видів навчальної діяльності. Їх зміст, з одного боку, цілком базується на 

матеріалі майбутньої професії, а з іншого боку, імітує, моделює засобами 

іноземної мови багато з того, що повинен буде робити спеціаліст, коли реально 

почне працювати за своєю спеціальністю. У ході такої змодельованої квазі- 

професійної діяльності сама мова та спілкування нею засвоюються немов би 

попутно, мимоволі в ході розв’язання професійноорієнтованих завдань. Це 

створює найбільш природні умови для оволодіння іншомовною професійно- 

мовленнєвою комунікацією, тобто істотно полегшує і інтенсифікує таке 

оволодіння.Таку ж функцію виконують різні види рольової гри: контрольована 

рольова гра, частково контрольована рольова гра, вільна рольова гра, епізодична 

рольова гра, тривала рольова гра. 

Під   час   роботи   над   проблемою   використовуються   завдання   типу 

„перенесення інформації". Перенесення інформації можливе у двох основних 

видах: з тексту в наочне зображення; з наочного зображення в текст. Прикладом 
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рольової гри може слугувати таке завдання: „Role-play. Situation: Discussion on 

Television. Characters: Famous telejournalist. Two or three experts in the problem. 

Some televiewers invited in the studio. Talking point: Cultural assimilation and cultural 

identity in the globalizing world. Should we protect cultural identity? Do you feel 

urgency of the problem? Why or why not?" 

Конструктивістський підхід, який практично втілюється через 

експеріенціальне навчання, є оптимальним і для реалізації третьої тенденції 

тимчасової методики, що стосується виключно навчання мови для спеціальних 

цілей. Мається на увазі усе більш широке поширення навчання мови через зміст 

спеціальності (content-based language instruction [4]). Тут найважливіше, що власні 

знання, які «конструюються» студентами, навички й уміння з самого початку 

формуються з орієнтуванням на обслуговування виключно професійного 

спілкування та розширення інформаційної основи для такого спілкування. Тим 

самим забезпечується не тільки реалізація професійно спрямованого навчання 

іноземної мови у немовному вузі, а й покращення спеціальної підготовки учнів.  

Але для цього зміст спеціальності в курсі англійської мови має подаватися не 

тільки систематично, а й системно, тобто як логічно побудована система 

професійних знань. Види навчальної діяльності в курсі іноземної мови вимагають 

постійної і систематичної роботи студентів з величезною кількістю оригінальних і 

автентичних професійних матеріалів англійською мовою. В умовах 

конструктивістського підходу до навчання, знаходити і обробляти ці матеріали 

студенти повинні самі, так як інакше навчальний ефект завдань творчого 

характеру буде набагато нижчим від очікуваного. 

В умовах українських вишів проблема може бути вирішена за рахунок 

постійного проведення студентами (за завданнями викладача) Інтернет пошуку 

інформації, необхідної їм для виконання творчих навчальних завдань, на 

англомовних професійних Інтернет-сайтах. При використанні 

конструктивістського підходу проведення Інтернет-пошуку на таких сайтах 

повинно бути включено і в курси мови для спеціальних цілей, і в базові 

підручники для цих курсів як невід'ємна, обов'язкова і регулярна навчальна 

діяльність. Листування-діалог за допомогою e-mail допомагає отримувати 

міжкультурну інформацію від першоджерела. 

У цьому випадку навчання стає змішаним (blended learning [4. с.5]), тобто, 

побудованим на поєднанні, з одного боку, роботи студентів з викладачем і один з 

одним, а з іншого, – з їх постійною, систематизованою і регулюємою аудиторною 

та позааудиторною роботою в он-лайні. При цьому і традиційна аудиторна 

робота, і самостійна робота в он-лайні є рівно значущими у навчальному процесі і 

займають у ньому приблизно рівне місце. 
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У статті визначено напрями здійснення міждисциплінарної інтеграції у 

процесі підготовки фахівців дошкільної освіти. Акцентовано увагу на значенні 

діяльності за виділеними напрямами для навчання майбутніх фахівців. 

Обґрунтовано впровадження міждисциплінарної інтеграції як умови реалізації 

інтегрованого підходу у закладах вищої освіти. 

Ключові слова: підготовки фахівців дошкільної освіти, інтеграція, 

міждисциплінарна інтеграція. 

The directions of interdisciplinary integration in the process of training preschool 

education specialists were defined in the article. The importance of activities in selected 

areas for the training of future has been focused on. The introduction of 

interdisciplinary integration as a condition for implementing an integrated approach in 

higher education institutions is justified. 

http://wwwitddepaul.edu/website/pages/Trainmg
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Всебічне вивчення проблеми інтеграції в освіті підтверджує значимість її 

реалізації у процесі підготовки майбутніх педагогічних фахівців, у тому числі і 

спеціалістів дошкільної ланки. Застосування інтегрованого підходу позначається 

на розвитку особистості студента у плані його системного мислення, здатності до 

усвідомленого аналізу своєї діяльності, самостійних дій в умовах невизначеності, 

а також у надбанні нових знань і умінь. 

Суттєвими в дослідженні проблеми здійснення інтегрованого підходу в 

освітньому   процесі    дошкільного   навчального    закладу   є   праці   науковців 

Г. Бєлєнької, І. Кіндрат, К. Крутій, З. Плохій та інших. У дисертаційних 

дослідженнях (Т. Жаровцева, О. Пєхота, Т. Танько, Г. Троцко та ін.) визначено 

зміст, етапи, компонентний склад професійно-педагогічної підготовки та 

запропоновано різні, у тому числі й інтеграційні моделі її реалізації. Низка 

публікацій вітчизняних дослідників яскраво ілюструє, що підготовка педагога 

дошкільного фаху повинна відповідати вимогам сучасності, адже це перша 

освітня ланка, від якої залежить рівень освіченості і вихованості майбутнього 

покоління. Така підготовка має свою специфіку, ґрунтується на основних 

дидактичних закономірностях побудови процесу фахової підготовки у вищому 

навчальному закладі [1]. Таким чином, аналіз сучасних досліджень свідчить про 

стійкий науковий інтерес до проблеми інтеґрації у дошкільній освіті. Мета 

нашого дослідження – висвітлити напрями здійснення міждисциплінарної 

інтеграції у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. 

Аналіз теоретичних джерел дає змогу визначити два основні напрями 

дослідження проблеми інтеграції в дошкільній освіті – інтеграція змісту 

(когнітивний аспект) та інтеграція форм і методів навчання (технологічний 

аспект) [1]. Досить поширеним є також підхід, який передбачає перехід від 

комплексу різнопредметних уявлень до єдиного інтегрованого погляду на 

дидактичну систему [2]. 

Міждисциплінарний інтегрований підхід до процесу підготовки майбутніх 

спеціалістів дошкільної освіти на кафедрі теорії та методики викладання 

природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній 

освіті ХНПУ імені Г. С. Сковороди здійснюється за такими напрямами: на рівні 

інтеграції змісту освіти; на рівні інтеграції форм та методів організації 

навчального процесу; на рівні науково-методичної діяльності викладачів кафедри. 

На наш погляд, такий підхід до освітнього процесу забезпечує підготовку фахівця, 

який спроможний створити єдиний освітній простір дитинства, що дозволить 

забезпечити успішну соціалізацію кожної дитини-дошкільника, вплинути на 

формування цілісної реалістичної картини світу як основи світогляду. 

Розглянемо детальніше діяльність кафедри за визначеними напрямами. 

Так, на рівні інтеграції змісту освіти здійснюється: 

– міжпредметна інтеграція змісту основних освітніх дисциплін. 

Дисципліни «Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з 

природою», «Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям» та «Формування
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математичних уявлень у дітей» мають інтегрований характер, оскільки 

об’єднують теоретичні основи та методику ознайомлення з ними дошкільників 

різних вікових груп. Така побудова курсів дає можливість поєднати однорідний 

матеріал у межах однієї теми; усунути дублювання у вивченні ряду питань; 

комплексно застосувати набуті знання з основ природознавства (предметне та 

природне довкілля), суспільствознавства (суспільне довкілля), математики та 

методик їх викладання у майбутній професійній діяльності; 

– введення нових інтегрованих курсів. У 2020/2021навчальному році 

навчальним планом другого освітнього рівня (магістр) передбачено викладання 

курсу «Методичний супровід освітньої діяльності ЗДО з розвитку природничої та 

логіко-математичної компетентностей дітей», що об’єднує математичну та 

природничу освітні лінії. Інтеграція природничо-математичних складових цього 

курсу передбачає полегшення розуміння студентами явищ і процесів, що 

вивчаються; сприяє формуванню вмінь аналізувати, зіставляти факти з різних 

галузей знань, підвищує мотивацію до вивчення дисципліни. 

– вивчення окремих тем із програм різних дисциплін. У межах курсів 

«Методика ознайомлення дітей з природою», «Формування математичних 

уявлень у дітей» та інших ведеться добір тем, що поєднують навчальний матеріал 

з окремих галузей. Так, у вивченні тем «Уявлення про час», «Просторові 

уявлення», «Уявлення про розмір» об’єднуються такі галузі наук, як 

природознавство та математика; 

– інтеграція педагогічних дисциплін і методик викладання природничо- 

математичних курсів. У змісті курсів спільним є загальні питання методик 

навчання, а саме використання форм, методів, методичних прийомів та засобів. 

Це дає можливість поглибити загальні педагогічні знання студентів, а в курсах із 

методик їх уточнити, виявити специфічні принципи застосування, пріоритетні 

форми, методи та засоби навчання. Особливо у процесі здійснення підготовки до 

екологічного, естетичного, народознавчого навчання й виховання дошкільників 

тощо. 

На рівні інтеграції форм та методів організації навчального процесу 

студентів: 

– на кафедрі постійно проводяться обговорення та затвердження тем 

курсових робіт, що об’єднують різні освітні галузі (наприклад: «Використання 

елементів проблемного навчання в природничо-математичному розвитку 

дошкільників», «Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості в дошкільному 

закладі», «Використання прийомів ейдетики в ознайомленні дітей з цифрою», 

«Технологія ознайомлення з натуральним числом засобами природничого 

матеріалу» тощо); 

– викладачами застосовуються різні форми занять, які проводяться в 

аудиторії та поза нею, зокрема тематичні екскурсії до ЗДО та дитячих центрів, які 

працюють за інноваційними освітніми технологіями (ЦРД «Колібрі», Дитячий 

садок при Мазаль Тов., ЦРР Олени Чернявської, приватні дитячі садки тощо). 

Інтеграція методів навчання студентів. У курсах «Основи 

природознавства та методика ознайомлення дітей з природою», «Ознайомлення 

дітей із суспільним довкіллям» та «Формування математичних уявлень у дітей» 
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використовуються загальні методи навчання студентів та формування їхніх 

дослідницьких умінь: презентації фрагментів занять, де студенти програють ролі 

вихователя, дошкільників; інтерактивні методи навчання (метод «Мікрофон» 

«Акваріум», «Синтез думок» тощо). 

Інтегрована наукова діяльність викладачів кафедри. Викладачами 

кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній освіті здійснюється підготовка статей, зміст 

яких узагальнює досвід їхньої діяльності з міждисциплінарної інтеграції у процесі 

підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.Викладачі також беруть участь 

у міжнародних конференціях із зазначеної тематики. 

Таким чином, досвід здійснення міждисциплінарної інтеграції у процесі 

підготовки спеціалістів дошкільної освіти на кафедрі є інноваційним і докорінно 

перебудовує освітню підготовку фахівців на основі синтезу, об’єднання освітньо- 

виховних завдань з питань формування цілісної особистості дошкільника і його 

гармонійного входження у сучасний соціум.Педагогічні дослідження варто 

продовжити у напрямі подальшого поглиблення міждисциплінарної інтеграції, а 

також вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу з 

природничо-математичних дисциплін. 

Список використаних джерел 

1. Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в 

умовах навчання. Монографія. Київ : Світич, 2006. 304 с. 

2. Кіндрат І. Р. Управління освітнім процесом у дошкільному навчальному 

закладі на засадах інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06. 

Луганськ : ЛНУ імені Т. Шевченко, 2013. 20 c. 
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У статті актуалізується проблема науково-теоретичних основ 

формування позитивної мотивації вивчення іноземної мови у здобувачів вищої 

освіти, схарактеризовано види мотивів та їх вплив на стимулювання студентів 

до якісного оволодіння іншомовними знаннями. Розкрито значимість мотивації 

щодо професійного становлення майбутніх фахівців. 
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The problem of scientific and theoretical bases of positive motivation formation 

for applicants who are learning a foreign language has been actualized, the types of 

motives and their influence on stimulating students to master foreign language skills 

have been characterized. The importance of motivation for the professional 

development of future professionals has been revealed. 
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Одним із важливих чинників реформування освітньої галузі України є 

входження до європейського освітнього простору, що обумовлює необхідність 

використання інноваційних технологій, зміцнення зв’язків з розвиненими 

країнами світу. Міжнародні зв’язки України підтверджують необхідність 

розглядати іноземну мову як важливий засіб міжнаціональних та міжкультурних 

взаємин, а її знання є пріоритетним завданням для кожного, хто вважає себе 

освіченою людиною. Метою навчання іноземних мов є іншомовна комунікативна 

компетенція. Для того, щоб її сформувати, необхідно розкрити перед здобувачами 

вищої освіти перспективну значимість вивчення іноземної мови, її роль у 

професійному становленні, кар’єрному зростанні. 

Підвищенню результативності вивчення іноземної мови сприяє і 

формування позитивної мотивації. Успіх у будь-якій діяльності, зокрема в 

навчальній, залежить не лише від знань, умінь, здібностей людини, а й від 

мотивації (тобто від прагнення самостверджуватися, стати професіоналом, 

наслідувати ідеали тощо). Наукові дослідження підтверджують думку про те, що 

чим вищий рівень мотивації, чим більше чинників (мотивів) спонукають 

особистість до навчання, тим більше зусиль вона схильна докладати. Такі наукові 

положення актуалізують необхідність розробки проблеми формування 

мотиваційних засад здобувачів вищої освіти до вивчення іноземної мови. 

Будь-яка діяльність завжди стимульована певними мотивами. Як відомо, 

поняття «мотив» (від лат. movere – рухати, штовхати) означає спонукання до 

діяльності, спонукальну причину дій і вчинків [5, с. 264]. 

У логіці психологічних категорій свою історію виникнення має і категорія 

«мотивація». Мотивацію як психічне явище трактують по-різному: як сукупність 

причин, що визначають поведінку, як сукупність мотивів тощо. Процес 

формування мотиву як основи дії, вчинку або стимулювання до дій починається з 

потреби і закінчується виникненням наміру та спонуканням до досягнення мети, 

якщо ця мета важлива людині. Звідси мотивація – це процес формування мотиву, 

що проходить через певні стадії й етапи, а мотив – це продукт цього процесу [5, 

с. 265]. 

Зовні організована мотивація інтерпретується як вплив на процес мотивації 

одного суб'єкта з боку іншого (групи осіб або засобів масової інформації). Цей 

вплив може мати вигляд прохання, пропозиції (поради), наказу, вимоги, 

наслідування, переконання, навіювання, маніпуляції [3, с. 250]. 

Прохання як форму зовнішньої ініціації мотиваційного процесу вивчення 

іноземної мови використовують тоді, коли вплив не має офіційного характеру або 
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коли особистість потребує допомоги. У багатьох випадках студентам імпонує, що 

замість наказу, вимоги викладач застосовує суб’єкт-суб’єктну форму звернення. 

Це змінює ставлення до освітнього компонента, у свідомості виникає розуміння 

своєї значущості в конкретній ситуації та важливості вивчення іноземної мови. 

Прохання більше впливає на наміри суб'єкта, якщо має чіткі та ввічливі 

формулювання. 

З метою формування позитивної мотивації використовують і вимогу як 

форму впливу на особистість, яка повинна мати для неї певну значущість, 

відповідати її потребам, установкам, прагненням. Негативні реакції слід 

попередити шляхом ретельної аргументації висунутої вимоги. Це сприяє 

усвідомленому, а не імпульсивному виконанню вимог, особливо коли вдається 

надати їм значення суспільної або особистої цінності [6, с. 69-70]. 

Потужним мотиваційним фактором є мета (ціль) як усвідомлений, 

запланований результат професійної освіти, суб'єктивний образ, модель 

майбутнього продукту діяльності. Вона стимулює, активізує, організовує дії 

людини. Як стверджував О.Леонтьєв, чим диференційованішою є загальна 

(кінцева) мета, чим більше виділено етапів та конкретних проміжних цілей, тим 

легше навчатися. Досягнення певної проміжної мети (завершення певного етапу 

діяльності) створює ситуацію успіху, дає емоційний стимул, спонукає до кінцевої 

мети, посилює мотивацію людини [2, с. 135]. Наприклад, мета стати 

компетентним фахівцем може бути викликана певними мотивами 

(самоствердження, матеріального забезпечення тощо). Мета оволодіння 

іноземною мовою для майбутньої професійної діяльності також детермінується 

відповідними мотивами (соціальними, прагненням до лідерства тощо). Чим 

більше мотивів детермінує мету, тим більшою є її спонукальна сила. 

Важливим аспектом у формуванні мотивації до вивчення іноземної мови є і 

усвідомлення цілей (цілепокладання). Це, по-перше, прийняття суб'єктом цілей, 

поставлених перед ним іншою людиною, і, по-друге, самостійна постановка цілей. 

Коли особистість сама ставить перед собою цілі, це свідчить про те, що вона 

перебуває на вищому рівні розвитку, ніж у тому разі, коли вона приймає цілі, 

визначені ззовні. Самостійна постановка цілей притаманна лише достатньо зрілій 

особистості. Коли людина здатна ставити перед собою цілі та працювати над їх 

досягненням, це свідчить про її здатність до самовиховання й саморозвитку [3, 

с.250]. 

У розвитку позитивної мотивації велику роль відіграє знання їх видової 

характеристики. Людину до діяльності спонукає, зазвичай, не один, а кілька 

мотивів. Кожен із них має різну спонукальну силу. 

Найбільш практичне значення має мотив самоствердження (прагнення 

зарекомендувати себе в соціумі, почуття власної гідності тощо), який інколи 

відносять до мотивації престижу (бажання здобути чи підтримати високий 

соціальний статус). Цей різновид мотиву є досить дієвим спонукальним 

фактором, який викладачі намагаються актуалізувати у студентів, підсилюючи у 

такий спосіб мотивацію вивчення іноземної мови [4, с. 161]. 

Суттєвим є мотив ідентифікації з іншою людиною, який полягає у прагненні 

бути схожим на авторитетну особистість, ідеал (однокурсника, викладача, лідера 
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тощо). Викладачеві важливо знати, з ким прагне ідентифікуватися студент, щоб 

використовувати це для підсилення мотивації до навчання. Наявність взірця, 

ідеалу, з яким прагнули б ототожнюватися молоді люди і кого намагалися б 

наслідувати, у кого б училися жити і працювати, є важливою умовою формування 

позитивної мотивації. 

Окрему групу складають процесуально-змістові (пізнавальні) мотиви як 

спонукання до активності змістом і процесом діяльності, а не зовнішніми 

чинниками (студента приваблює ця діяльність сама по собі, подобається її 

виконувати, виявляти інтелектуальну або фізичну активність, цікавить зміст того, 

що він робить). Конкретним виявом процесуально-змістової мотивації може бути 

пізнавальна, естетична мотивація. Окрім того, здобувача вищої освіти може також 

спонукати сам процес інтелектуальної діяльності: йому подобається мислити, 

читати і перекладати текст, сприймати на слух іноземні твори та розуміти почуте, 

виявляти різні форми розумової активності [6, с.71]. 

Важливим мотивом, який спонукає особистість багато працювати і 

розвиватися, є бажання до   саморозвитку,   самовдосконалення.   На   думку 

А. Маслоу, це прагнення до цілковитої реалізації своїх здібностей, впевненість у 

собі, здатність відчувати свою компетентність [2, с.136]. 

Ще одним із видів мотивів є мотив досягнення як спрямованість особистості 

на високі результати, компетентність і майстерність у діяльності. Мотивація 

досягнення проявляється у виборі складних завдань і намаганні їх виконати. 

Студент з високим рівнем мотивації досягнення схильний докладати значних 

зусиль у навчанні. Учені виділяють три фактори цієї мотивації: значимість 

досягнення успіху; надія на успіх; суб'єктивна ймовірність досягнення успіху 

(тобто шанси на успіх). 

Окрему групу становлять суспільно значимі мотиви. До них належать 

мотиви, які пов'язані з усвідомленням суспільного значення діяльності, з 

почуттям обов'язку, відповідальності перед батьками, товаришами або 

суспільством узагалі. Студенти, діяльність яких мотивована суспільно значимими 

мотивами, як правило, є активнішими, сумлінніше виконують доручення, 

більшою мірою переймаються справами своєї групи. Вони вважають, що саме від  

їхньої праці і зусиль залежить результативність навчання колективу [1]. 

Отже, викладач, прагнучи посилити мотивацію студентів до вивчення 

іноземної мови, має працювати у трьох напрямах: задіяти (актуалізувати) якомога 

більшу кількість мотивів; збільшити спонукальну силу кожного з цих мотивів; 

актуалізувати ситуативні мотиваційні фактори. Вмотивованість діяльності сприяє 

чіткості, систематичності роботи, дає можливість раціонально використовувати 

час, допомагає зосереджувати увагу на головних аспектах. Позитивна мотивація  

полегшує процес навчання, підвищує його якість. 
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МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Калашнікова Л. М. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

Майстрюк І. С. 

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

У тезах надано визначення комп’ютерної підтримки, розкрито значення її 

здійснення на уроках математики. Наведено деякі дані проведеного дослідження 

щодо впливу комп’ютерної підтримки на результативність пізнавальної 

діяльності. 
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The thesis reveals the content of the pedagogical support organization at 

mathematics lessons, its types have been characterized and analyzed. The influence of 

computer support on the educational process in secondary education institutions has 

been studied. 

Key words: pedagogical support, help, computer support, educational process, 

mathematics, educational and cognitive activity of students. 

 

Однією з основних концептуальних ідей реформування Нової української 

школи є забезпечення педагогіки партнерства, яка передбачає демократичний 

спосіб співпраці учителя та учнів, створення максимально комфортних умов 

навчання для учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, допомогу в 

подоланні різноманітних (соціальних, психологічних та педагогічних) труднощів і 

проблем. Саме тому, актуальною стає проблема реалізації педагогічної підтримки 

в освітньому процесі [5, c. 85]. 

Поняття «педагогічна підтримка» тісно пов’язане з поняттям «допомога». 

Надаючи учневі допомогу, вчитель підтримує його, безпосередньо або 

опосередковано. Засобами опосередкованої допомоги можуть бути різноманітні 

методичні матеріали, інструктивні положення, технічні засоби навчання тощо. 
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Ступінь педагогічної підтримки (допомоги) визначається її тривалістю (дискретна, 

одночасна, пролонгована); часом надання (своєчасна, попереджуюча дію та 

випереджуюча); змістом надання (дидактична, виховна) тощо. 

Широке впровадження в освітній процес сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій актуалізує проблему педагогічної підтримки з 

використанням комп’ютерних засобів, яка знайшла своє відображення у 

дослідженнях багатьох педагогів і психологів (О. Аврамова, М. Жалдак, Ю. Жук, 

Н. Морзе,    С. Раков,    Л. Хорунжа,    В. Беліч,    Ю. Кузнецова,    Н. Житєньова, 

С. Криштоф та інші) [4, c. 7]. 

Аналіз потенційних можливостей комп’ютерної підтримки (допомоги) 

розкриває у своєму дослідженні Н. Житєньова. Автор характеризує комп’ютерну 

підтримку, розкриває основні її види (інформаційна, програмна та комунікаційна) 

і визначає функції (інформаційна, інструментальна, моделювання, візуалізація, 

автоматизація, комунікативна та аналітична) [4, c. 8]. 

На підставі аналізу досліджень сутності комп’ютерної підтримки, під цією 

дефініцією ми будемо розуміти комплекс комп’ютерних засобів, який ґрунтується  

на закономірностях формування освітньої діяльності, враховує психічний 

розвиток особистості та дозволяє вирішувати різноманітні психолого-педагогічні 

проблеми. Як зазначають дослідники, впровадження комп’ютерної підтримки у 

навчально-пізнавальну діяльність здобувачів освіти впливає на інтерес, який 

залежить від сформованості в учнів навчальних компетенцій, прагнення до 

самовдосконалення, отримання нових знань й умінь у життєвих ситуаціях. А 

також сприяє гуманізації процесу навчання, розширенню і поглибленню 

теоретичної бази знань учнів, наданню результатам їх навчання практичної 

значущості, збільшенню обсягу самостійної навчальної діяльності, зокрема й 

дослідницької [7, c. 209]. 

З метою визначення відношення вчителів та учнів закладів загальної 

середньої освіти дo впровадження комп’ютерної підтримки, визначення рівня 

потреби у необхідності безпосередньої або опосередкованої допомоги з боку 

вчителя, використання форм, методів і засобів такої допомоги в освітньому 

процесі нами було проведено анкетування, у якому брали участь учні 11-их класів 

(всього 122 особи) та вчителі (всього 20 осіб) Харківської ЗОШ №142 та 

Харківського ліцею №107. 

Аналіз результатів відповідей вчителів свідчить, щo педагогічній підтримці 

віддають перевагу 45%, опосередкованій – 32%, а здійснюють її лише 30% з 

опитуваних. На відміну від учителів, 55% учнів розуміють необхідність 

комп’ютерної підтримки. Можна зазначити, що учні, не маючи достатньої 

комп’ютерної підтримки, бажають її мати. 

У нашому дослідженні на уроках математики в 11 класах були впроваджені 

наступні засоби комп’ютерної підтримки: інтерактивні презентації, ментальні 

карти, електронні задачники і посібники, інтерактивні тренажери, вікторини та 

тестові завдання, різноманітні засоби контролю та перевірки рівня знань учнів). 

При цьому, наприклад, інтерактивні презентації застосовувалися для 

структурування та систематизації теоретичного матеріалу; ментальні карти – для 

його узагальнення; електронні задачники і посібники – для демонстрації 
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розв’язання задачі, визначення плану дій, виявлення помилок; інтерактивні 

тренажери - для відпрацювання навичок використання формул, алгоритмів 

розв’язання задач тощо. Застосування зазначених засобів комп’ютерної підтримки 

сприяло підвищенню інтересу учнів до вивчення математики; зменшенню 

кількості невиконаних ними завдань; розумінню сутності засвоєних знань; 

формуванню вмінь самостійно застосовувати знання за зразком, встановлювати 

зв'язки між вивченими елементами, творчо використовувати знання в незнайомих 

ситуаціях, визначати область і способи застосування знань. Крім того, слід 

зазначити, що в 52% учнів змінилося відношення до стандартних та варіативних 

завдань з математики (рис. 1). 

 

Рис 1. Зміна показників впливу комп’ютерної підтримки на 

результативність пізнавальної діяльності 

Отже, проведене дослідження підтвердило припущення прo те, що 

комп’ютерна підтримка сприяє підвищенню позитивного відношення учнів до 

навчання й отримання нових продуктивних знань й умінь 
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У статті розкрито підходи до визначення сутності, складових, рівнів 

сформованості математичної компетентності учнів, значення проблемного 

навчання для її формування в умовах міжпредметної інтеграції. Наведено 

приклади міжпредметних завдань проблемного характеру. Представлено 

результати дослідження стосовно застосування даного виду завдань з метою 

формування інтересу учнів до навчальних предметів. 

Ключові слова: математична компетентність, проблемне навчання, 

міжпредметна інтеграція, пізнавальний інтерес. 

The article reveals the problem of mathematical competence formation in the 

conditions of interdisciplinary integration. The analysis of the essence of mathematical 

competence of students has been carried out. The potential of problem-based learning 

for the formation of mathematical competence has been revealed and a certain list of 

tasks has been developed. 

Key words: mathematical competence, problem-based learning, interdisciplinary 

integration, cognitive interest. 

У відповідності до вимог сучасної української школи випускник закладу 

загальної середньої освіти повинен уміти приймати самостійні рішення, 

працювати в команді, бути ініціативним, що вимагає сформованості комплексу 

певних компетентностей, зокрема математичної, яка дозволяє застосовувати свої 

знання в реальних життєвих ситуаціях. 

Проблема формування математичної компетентності є предметом науково- 

педагогічних досліджень. Так, визначаючи сутність та особливості математичної 

компетенції учнів, І. Зіненко зазначає, що математична компетентність – це 

системна властивість особистості, яка виявляється в наявності глибоких і міцних 

знань із предмету, умінь застосовувати отримані знання в новій ситуації,
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здатності досягати значних якісних результатів і підвищувати ефективність 

здійснюваної діяльності [1, с. 8]. 

Науковці виділяють складові математичної компетентності. Зокрема 

С. Раков, називає наступні: процедурну компетентність – уміння розв’язувати 

типові математичні задачі; логічну компетентність – володіння дедуктивним 

методом доведення; технологічну компетентність – володіння ІКТ; дослідницьку 

компетентність – володіння методами дослідження соціально та індивідуально 

значущих завдань за допомогою ІКТ і математичних методів; методологічну 

компетентність – уміння оцінювати доцільність використання математичних 

методів і засобів ІКТ [3, с. 6]. 

Крім того, виокремлюють рівні математичної компетентності. Наприклад, 

А. Хуторський називає: рівень відтворення (робота зі стандартними, знайомими 

виразами і формулами, безпосереднє виконання обчислень), рівень встановлення 

зв’язків (репродуктивна діяльність щодо вирішення завдань, які знайомі учням 

або тільки трохи виходять за рамки відомого), рівень міркувань (певна інтуїція, 

роздуми і творчість у виборі математичного інструментарію, самостійна розробка 

алгоритму дій) [4]. 

Зауважимо, що формування дослідницької компетентності як компоненту 

математичної компетентності передбачає виконання учнями творчої діяльності, 

що можливо за умов, з одного боку, сформованості у школярів пізнавального 

інтересу, з іншого, – певних умінь самостійної творчої діяльності. У межах 

організації навчання в ЗЗСО одним із шляхів розвитку цих умінь є запровадження 

проблемного навчання. Саме створення проблемних ситуацій, залучення школярів 

до їх розв’язання, виконання творчих самостійних робіт, участь  учнів у 

навчальних проектах, «круглих столах», дискусіях, «мозкових штурмах» дозволяє 

вирішувати завдання  формування математичної компетентності школярів, 

оскільки проблемне  навчання  розглядається як  технологія розвиваючого 

навчання, спрямована на активне одержання учнями знань, формування прийомів 

дослідницької пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, творчості. 

Серед прийомів проблемного навчання при вивченні математики можна 

виділити: показ протиріччя між власним досвідом школярів та практичною 

діяльністю при виконанні математичних завдань; обґрунтування різних точок 

зору на окремі суперечливі питання з математики, біології та інших дисциплін; 

застосування завдань з недостатніми або надлишковими даними тощо. Цікавими 

для учнів є проблемні завдання, які мають зв’язок з життям та містять у собі 

питання з декількох навчальних дисциплін, що є актуальним у сучасній школі в 

реалізації проблеми міжпредметної інтеграції. 

Метою нашого дослідження було визначення впливу засобів проблемного 

навчання в умовах міжпредметної інтеграції на формування математичної 

компетентності. Опитування учнів (6-7 класів ЗОШ № 56 м. Харкова у кількості 

60 осіб) дозволило встановити, що 9 осіб називають математику улюбленим 

предметом, а інтересу до вивчення біології не проявляють; 10 осіб, навпаки, 

розуміють біологію; 9 осіб віддають перевагу кресленню й математиці, але не 

основам здоров’я; 11 осіб, навпаки, зацікавлені у вивченні основ здоров’я; 13 осіб 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

120 

 

 

проявляють інтерес до художньої культури та мистецтва, а математику зовсім не 

розуміють; 8 осіб, навпаки, знаються на математиці. 

Більша частина опитуваних учнів (75%) готова працювати в парах і групах, 

тільки якщо вони будуть виконувати інтегровані завдання разом з тими, хто добре 

розуміється в предметі, який вони не знають. Тільки 5% учнів вирішили 

виконувати інтегровані завдання самостійно, адже вони мають високий рівень 

навчальних досягнень. Тому на основі вище наведених даних були створені групи 

учнів для виконання проблемних завдань інтегрованого характеру. 

У ході проведення нашого дослідження (у період педагогічної практики) 

учням були запропоновані інтегровані завдання з використанням засобів та 

прийомів проблемного навчання на основі раніше досліджених можливостей 

інтеграції розділів та тем математики з іншими предметами [2, с. 233]. 

Наведемо приклади окремих завдань проблемного характеру: 

1. З’ясувати, як розмножуються інфузорії туфельки та скласти і розв’язати 

задачу з використанням прогресій. 

2. Першого дня на озері розквітла одна водяна лілея. Другого їх уже було 

дві, третього – 4, кожного наступного дня удвічі більше, ніж попереднього. 15-го 

дня лілеями зацвіла половина озера. Якого дня все озеро зацвіте лілеями? 

3. Якого розміру має бути лист, щоб накреслити на ньому Єгипетську 

піраміду? 

4. Скласти раціон їжі на тиждень з вирахуваною калорійністю на кожен 

день. Важливо, щоб загальна калорійність не перевищувала норму на день. 

5. В яких частинах тіла присутні пропорції «золотого перетину»? 

Виконані інтегровані завдання учні представляли як пізнавальні проекти з 

обов’язковим описом дослідження. Під час захисту проектів школярі мали 

можливість підключатися до обговорення. Аналіз результатів впровадження 

інтегрованих завдань проблемного характеру показав, що інтерес учнів до 

навчальних предметів підвищився на 20%. Зокрема, 5% учнів при вивченні 

біології пропонували вчителям-предметникам залучати використання обчислення 

похибки; 1,5% учнів при кресленні Єгипетських пірамід бажали використовувати 

математичне приладдя (наприклад, транспортир); 2% учнів при малюванні 

математичних фігур у вирішенні завдань з мистецтва та художньої культури 

пропонували використовувати масштабування. Невеликий приріст свідчить про 

необхідність більш тривалого і систематичного впровадження завдань такого 

типу, але маємо відмітити, що діти висловлювали бажання продовжувати 

виконання проектів проблемного характеру, більш того, самі пропонували 

проблему дослідження, виказували бажання здійснення інтеграції не двох, а 

більшої кількості предметів. 

Самостійне виконання проекту певною мірою сприяло розвитку 

пізнавальної самостійності завдяки пошуку й опрацювання літературних джерел з 

отриманням консультації у вчителя за певними питаннями та прагнення 

представити результати проекту в більш цікавому варіанті (мультимедійна 

презентація, малюнки, схеми тощо). Крім того, проведена самостійна робота 

учнів за визначеними темами («Прогресії», «Розмноження бактерій», «Піраміда», 

«Золотий перетин в мистецтві» та інші) показала підвищення рівня математичної 
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компетентності (на 5% збільшився рівень теоретичних знань, рівень практичних 

умінь застосування математичних законів та теорем підвищився на 3% тощо), 

перш за все в учнів у яких математика була поза межами їх інтересів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що використання засобів та 

прийомів проблемного навчання в умовах міжпредметної інтеграції позитивно 

впливає на формування математичної компетентності здобувачів загальної 

середньої освіти. Для більш повного вивчення зазначеної проблеми передбачаємо 

продовжувати дослідження в цьому напрямі. 
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У статті схарактеризовано сутність поняття «громадська діяльність», 

визначено основні її напрями. Встановлено значення громадської діяльності для 

формування національної самосвідомості студентської молоді. Розкрито зміст 

поняття «національної самосвідомості», її структурні компоненти. 

Виокремлено можливості громадської діяльності для розвитку кожного з них. 
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The article characterizes the concept of the notion of «social activity» with its 

mainstreams. The value of social activity for the formation of national identity of the 

studentship is defined. The meaning of the concept of «national self-consciousness» and 

its structural components are revealed. Capabilities of a social activity for the 

development of its components are also detailed. 

Keywords: national self-consciousness, social activity, studentship. 

 

Процеси глобалізації та інтеграції усіх сфер життєдіяльності суспільства, 

науково-культурного простору зокрема, визначили пріоритетність завдань 

збереження власної самоідентифікації, національно-політичної незалежності та 

індивідуальності. З огляду на це, умовою ефективного функціонування держави 

та прогресивного поступу суспільства стає домінування ідей національної 

самосвідомості громадян в ієрархії духовних цінностей української спільноти. 

Вивчення науково-педагогічної, психологічної, соціологічної, 

енциклопедично-довідкової літератури [4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13] дозволили 

встановити, що поняття «національна самосвідомість» має міждисциплінарний 

характер, широко використовується в термінології педагогічної, психологічної, 

філософської, соціологічної, політологічної наук. 

Аналіз сучасних визначень поняття свідчить про певні відмінності в 

трактуванні його змісту, що зумовлено різними підходами до його вивчення. У 

ході дослідження було встановлено, що в науково-теоретичному 

термінологічному полі поняття «національної самосвідомості» розглядається з 

таких позицій: як усвідомлення особистістю, народом своєї етнічної природи; як 

ставлення особистості до національної культурної, історичної, політичної реалії; 

як діяльність задля ствердження нації. Зупинимось на означених категоріях 

детальніше. 

Більшістю науковців «національна самосвідомість» розглядається як 

усвідомлення особистістю причетності до певної нації. Наприклад, О. Бромлей 

[4], М. Боришевський [3], М. Джунусов [7], В. Лісовий [10] визначають 

«національну самосвідомість» як усвідомлення членами кожної нації своєї 

належності до певної етнічної спільноти. На думку О. Бромлея, головним 

показником самосвідомості є те, наскільки глибоко усвідомлює особистість свою 

єдність з рідним етносом і наскільки розуміє відмінності свого етносу від інших 

[4]. А за переконанням М. Джунусова, важливим є факт визнання своєї нації 

суспільною цілісністю, відмінною від інших націй [7]. 

У дослідженнях У. Нетаврованої національну самосвідомість представлено 

як усвідомлення народом власної гідності, національних цінностей, традицій, 

культури, невід’ємного права бути суб’єктом історичного розвитку, а також 

усвідомлення своєї ролі та значення в різних сферах життя [11]. 

В. Лісовий визначає усвідомлення людиною своєї національної особливості, 

відмінності від інших націй в культурі, історії як умову успішної життєдіяльності 

нації, визнання її ціннісних орієнтацій, розвитку нації як «колективної 

особистості» [10, с. 72]. 

Цікавою є позиція В. Карлової, яка розглядає поняття «національної 

самосвідомості» як на національному рівні – усвідомлення нацією своєї
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життєдіяльності, сенсу цієї життєдіяльності, національних, політичних, духовних 

цінностей, інтересів та цілей, спільної історії, долі, так і на індивідуальному 

рівні – усвідомлення особистістю себе часткою окремої національності, носієм 

національної культури, ментальності та цінностей [9]. 

Значне місце посідає тлумачення поняття «національної самосвідомості» з 

позиції ставлення особистості до власного етносу, його певних рис, серед яких 

рідна мова, історія свого народу, культурно-освітні традиції, культурна спадщина 

минулого й сучасності, інтереси та потреби розвитку своєї держави. Наприклад, 

М. Боришевський одним із компонентів національної самосвідомості визначає 

ставлення особистості до минулого, теперішнього майбутнього свого народу, 

знання про національну територію, ставлення до національних цінностей [3]. 

Особливої уваги заслуговують трактування поняття «національної 

самосвідомості» у ракурсі активної участі, діяльності, безпосереднього дієвого 

ставлення до подій, процесів, що сприятиме розвитку національних ідей, інтересів 

тощо. Наприклад, Д. Тхоржевський звертає увагу на те, що національна 

самосвідомість як інтегративна якість особистості, якій властиві любов до рідної 

землі, глибоке знання рідної мови, історії, сприяє розвитку літератури, мистецтва, 

культури свого народу, творчому відродженню національних традицій, звичаїв і 

обрядів, активній участі в них. За його переконанням, до цього поняття входять 

готовність творчо і сумлінно працювати задля зміцнення позицій своєї нації, на 

благо Вітчизни, задля єдності рідного народу, Української держави, і надійно її 

захищати [13]. 

Отже, національна самосвідомість є інтегрованим поняттям, яке об’єднує 

усвідомлення індивідуумом, народом своєї приналежності до певного етносу, 

часткою певної національної спільноти, що зумовлює наявність системи поглядів, 

принципів, переконань, ставлень до національної культурно-історичної спадщини, 

стратегії національного розвитку і активної, дієвої позиції щодо відстоювання 

національних інтересів і національного ствердження. 

Вивчення та аналіз психолого-педагогічної літератури [4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13] дозволили визначити основні елементи, що складають структуру національної 

самосвідомості: знання історії свого народу, його культури, способу життя; 

розуміння окремішності та неповторності, відмінності від інших народів; любов 

до рідної землі, мови, культури; відчуття належності до народу, гордість за цю 

належність; відповідальність за збереження і розвиток історико-культурних 

надбань, прагнення зберегти їх та примножити своєю працею; готовність до 

захисту від чужих посягань; творча сумлінна праця в інтересах поступу нації, 

розвитку її духовної і національної культури; розуміння потреб народу; 

толерантність, повага до інших націй. 

Важливими для нашої роботи є висновки науковців про те, що 

самосвідомість формується в процесі діяльності, взаємодії з іншими людьми, і 

пов’язана із самооцінками, які залежать від успішної діяльності людини [5, с. 

263]. Тому, на нашу думку, особливої актуальності для формування національної 

самосвідомості набувають можливості громадської діяльності, яка є ареною 

формування соціально значущих якостей особистості, сприяє розвитку 

громадської відповідальності, активності, самостійності та ініціативності. 
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У сучасному науковому просторі [1; 2; 5] під громадською діяльністю 

розуміють діяльність громадян, здійснювану ними добровільно і безкорисливо, 

відповідно до їх потреб та інтересів, індивідуально або колективно на основі 

вільного й усвідомленого вибору на користь третіх осіб, колективу, громади, 

суспільства. Завданнями громадської діяльності є вирішення актуальних проблем 

життєдіяльності суспільства, збереження і розвиток моральних, духовних, 

національних цінностей. 

У науково-педагогічній літературі [1; 2; 5], присвяченій проблемам 

громадської діяльності, вказувалося на її широкі виховні можливості та значний 

ресурс у формуванні цілого комплексу особистісних якостей та рис 

(толерантність, патріотизм, відповідальність, самостійність, ініціативність, 

організованість, працелюбність), соціально прийнятих моделей поведінки, 

світогляду, активної життєвої позиції. 

Громадська діяльність надає студентській молоді широкі можливості 

особистісного і громадянського самовдосконалення, оскільки передбачає 

залучення до змістовної, багатопланової роботи за напрямами: 

- психолого-педагогічного спрямування – робота з дітьми та молоддю, 

особлива увага приділяється дітям соціально уразливих категорій, дітям з 

особливими фізичними потребами; 

- соціального спрямування – допомога представникам соціально-уразливих 

категорій; 

- дозвіллєвого спрямування – організація і проведення спортивних змагань, 

концертів, виступів, турнірів, тематичних і масових розважальних заходів для 

населення, проведення святкових, розвивальних заходів для школярів і молоді, 

для осіб, що потребують особливої уваги, організація змістовного, раціонального 

дозвілля для школярів, вихованців дитячих будинків, інтернатів, притулків, осіб, 

що знаходяться на лікуванні, особам похилого віку; 

- природоохоронного спрямування – проекти практичної природоохоронної 

діяльності, проведення природоохоронної пропаганди, заходів, спрямованих на 

захист навколишнього середовища, допомога безпритульними тваринам, 

лікування та догляд за ними тощо; 

- валеологічного спрямування – проєкти, орієнтовані на формування 

здорового способу життя; 

- благодійного спрямування – проєкти надання матеріальної допомоги 

соціально незахищеним категоріям населення; 

- патріотичного спрямування – проєкти допомоги воїнам і ветеранам АТО, 

роботи з ветеранами війни, історико-краєзнавча робота, проєкти вивчення історії 

рідного краю, міста, університету тощо, реставрація архітектурних пам’яток, 

допомога в організації туристичних екскурсій; 

- політичного спрямування: проєкти участі в молодіжній політиці, проекти 

міжнародного виховання. 

Отже, громадська діяльність створює умови для формування національної 

самосвідомості студентської молоді оскільки сприяє розширенню системи знань 

та уявлень про національну культуру, історію, мову тощо, розвиває певні ціннісні 

установки особистості (усвідомлення себе представником української нації,
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українського народу), відповідальне ставлення до своєї країни, її майбутнього, 

готовність плідно працювати задля її блага і процвітання. 
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У статті розкрито, що інтернаціоналізація вищої освіти і академічна 

мобільність ґрунтуються на процесах міжкультурної комунікації. Визначено, що 

міжкультурна компетентність передбачає знання щодо особливостей іншої 

культури та її цінностей, специфіки процесу міжкультурної комунікації з
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представниками інших культур, уміння налагоджувати міжкультурну взаємодію 

на засадах толерантності до відмінностей комунікативної поведінки її учасників. 

Ключові слова: інтернаціоналізації вищої освіти, академічна мобільність, 

якість вищої освіти, міжкультурна компетентність. 

Iinternationalisation of higher education and academic mobility are based upon 

the processes of intercultural communication. Intercultural competence involves the 

mastering of another culture characteristics and its values, the specifics of the 

intercultural communication process with representatives of other cultures, the ability 

to establish intercultural interaction on the basis of tolerance to differences in the 

communicative behaviour of its participants. 

Keywords: higher education internationalisation, academic mobility, higher 

education quality, intercultural competence. 

 

В епоху глобалізації Україна має підготуватися до нових викликів, 

пов’язаних з необхідністю адаптації фахівців до сучасних вимог на світовому 

ринку праці, професійної діяльності в міжкультурному середовищі. Ключовим 

поняттям для вищої освіти стала її інтернаціоналізація, що передбачає інтеграцію 

міжнародних стандартів освіти, академічну мобільність студентів і викладачів, 

збільшення академічних обмінів між закладами вищої освіти, реалізацію спільних 

наукових заходів, проектів та досліджень, публікацій учених з різних 

університетів світу. 

Завдання розвитку інтернаціоналізації вищої освіти і академічної 

мобільності в Україні є особливо актуальним у зв’язку з реалізацією положень і 

принципів Болонського процесу, спрямованих на забезпечення якості вищої 

освіти, формування міжкультурної і професійної компетентності студентів. За 

таких умов міжкультурна компетентність набуває особливого значення для 

студентів, науковців, викладачів університетів, вона ґрунтується на знаннях 

іноземної мови, комунікативних вміннях, обізнаності щодо особливостей інших 

культур та комунікативної поведінки їх представників, а також психологічній 

готовності до налагодження взаємодії на діалогічних засадах. 

У провідних країнах Європи на національному рівні створено організації, 

які розробляють і реалізують заходи з інтернаціоналізації вищої освіти, зокрема: 

німецька служба академічних обмінів (DAAD), Британська рада (British Council), 

французьке державне агентство з просування вищої світи за кордоном (Campus 

France), інститут міжнародної освіти (Institute of International Education, France). В 

інституті вищої освіти національної академії педагогічних наук України також 

створено спеціальний відділ інтернаціоналізації вищої освіти. У розроблених 

методичних рекомендаціях зазначається, що через інтернаціоналізацію вищої 

освіти відбувається розвиток «міжкультурних компетентностей, розширення 

можливостей для міжкультурного діалогу, культурного співробітництва і 

партнерства, виховання в дусі миру, формування толерантності тощо» [2, с. 19]. 

З метою реалізації та розширення академічної мобільності і забезпечення  

якості вищої освіти Україна долучилась до впровадження програми Erasmus 

Mundus, завдання якої полягає у підтримці проектів співпраці, партнерства, 

заходів і мобільності у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. 
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Таким чином, через створені організації, програми, проекти ЄС проводить 

політику, орієнтовану на реалізацію принципів Болонського процесу, які мають 

забезпечити зближення систем вищої освіти країн-учасниць і таким чином 

сприяти підготовці молоді до життя, навчання і праці у багатомовному і 

мультикультурному світі. 

У нормативних документах Болонського процесу визначено загальні умови 

розвитку академічної мобільності: адаптація навчальних курсів, упровадження 

механізмів міжнародного визнання дипломів, взаємне визнання результатів 

проміжних іспитів на основі використання європейської трансфертної системи 

кредитів (ECST) та інше. 

Термін «академічна мобільність» в умовах інтернаціоналізації вищої освіти 

пов’язується із свободою пересування суб’єктів освітнього процесу в 

міжнародному просторі. Це передбачає певний період навчання в іншій країні, що 

потребує здатність до адаптації до її національно-культурних особливостей. 

Факти свідчать, що студенти, які пройшли навчання в інших країнах, легко 

долають національні стереотипи і упередження, мовні і культурні бар’єри під час 

спілкування з представниками різних країн [4]. 

Однією з основних умов участі студентів в академічній мобільності, 

навчання в закордонних університетах, ефективної участі в міжнародних освітніх 

і наукових проектах є рівень володіння англійською мовою або іноземною мовою, 

на якому ведеться навчання або виконується проект, не нижче B2 відповідно до 

шкали рівнів володіння іноземною мовою Загальноєвропейських Рекомендацій з 

мовної освіти [1]. Як правило, це має бути підтверджено сертифікатами визнаних 

міжнародних іспитів (TOFEL, IELTS, DaF та інші). 

Іноземна мова у міжкультурній взаємодії є найважливішим засобом 

мовленнєвої комунікації (письмової і усної) з представниками інших культур, 

гнучкість використання якої забезпечує налагодження контактів з партнерами, 

здійснення комунікації з ними, досягнення визначених цілей міжнародного 

співробітництва. Звісно, вивчення іноземної мови – тривалий і кропіткий процес. 

Але якщо мову розглядати не як об’єкт пізнання її лінгвістичних особливостей, а, 

насамперед, у прагматичному аспекті її використання у певній специфічно- 

предметній сфері, що зрозуміла фахівцям незалежно від національної культури, то 

доцільно її вивчати у ситуаціях академічної і професійної діяльності. 

У процесі вивчення іноземної мови відбувається пізнання реалій іншої 

культури, комунікативних і поведінкових особливостей її представників, 

ознайомлення з морально-етичними принципами міжкультурної взаємодії, що 

сприяє формуванню міжкультурної компетентності майбутніх учасників 

академічної мобільності [3]. 

Для успішної міжнародної діяльності важливою є психологічна підготовка 

до міжкультурної комунікації, оскільки в ситуаціях взаємодії в іншій культурі 

може виникати особливий психоемоційний стан, пов’язаний з тим, що людям 

доводиться користуватися іноземною мовою, рівень володіння якою обмежує 

їхню дієздатність і не дозволяє повною мірою висловлювати свої думки, наміри, 

почуття тощо, а також повністю розуміти партнера по спілкуванню. В умовах 

міжкультурної комунікації у її учасників виникає особливий психологічний стан,



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

128 

 

 

що виявляється в їхній невпевненості, тривожності, перебуванні у стресовому 

стані тощо. 

Психологічні ускладнення в ситуаціях міжкультурного контексту 

спричиняються не тільки невідповідністю культурних кодів і вербальних засобів 

спілкування, а й значною мірою такими екстралінгвістичними чинниками, як 

паузи у мовленні, його швидкість й гучність, міміка, жести, проксеміка, такесика, 

соціальна дистанція комунікації у публічній сфері, одяг, запахи тощо. Майбутні 

фахівці мають усвідомити, що невербальна комунікація у міжкультурному 

контексті спричиняє більше проблем, ніж вербальна, оскільки люди часто не 

здогадуються, що існують суттєві розбіжності у значенні жестів, поз, поглядів, 

дій, рухів, дотиків, дистанції спілкування тощо. Поінформованість щодо 

культурних відмінностей, усвідомлене управління власним психоемоційним 

станом, а також навички адекватного реагування на існуючі розбіжності сприяють 

ефективному міжкультурному спілкуванню. 

Проникнення у «світ» іншої культури має супроводжуватися вихованням 

особистісних якостей учасників академічної мобільності (відкритості до 

сприймання нового, емпатії, критичного переосмислення фактів своєї та 

іншомовної культур, міжкультурної толерантності тощо). Це дозволить їм 

позбутися національних стереотипів і упереджень й унеможливить негативні 

психоемоційні реакції на іноземців та реалії чужої культури. 

Формування міжкультурної компетентності передбачає створення 

організаційних, психолого-педагогічних та дидактичних умов, визначальна серед 

яких – побудова у ЗВО педагогічної системи, в якій відбуватиметься відповідний 

педагогічний процес. До організаційних умов у ЗВО також належать запрошення 

закордонних лекторів, проходження студентами практики у міжнародних 

компаніях, залучення інформації про зарубіжний досвід у зміст фахових 

дисциплін, виконання спільних проектів, проведення конференцій з міжнародною 

участю та інше. 

Отже, високий рівень опанування іноземних мов, насамперед англійської як 

мови міжнародного спілкування, у контексті інтернаціоналізації вищої освіти 

забезпечує здобуття якісної освіти і подальшої самореалізації студентів і науково- 

педагогічних працівників. 
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Розглядаються трансформації практик національно-патріотичного 

виховання в педагогічних університетах з урахуванням сучасних мінливих 

соціокультурних контекстів. Доводиться, що виховання у дусі миру і педагогіка 

партнерства є вагомими складовими національно-патріотичного виховання, 

важливим завданням якого має стати формування світоглядної культури 

відповідального педагога, здатного до самопiзнання, саморозвитку, 

самовиховання. 

Ключові слова: виховна робота, національно-патріотичне виховання, 

педагогічний університет, сковородинівська традиція. 

In the article, we consider transformations of national patriotic education in 

pedagogical universities taking into account modern mobile sociocultural process. We 

show that education in the spirit of piece and pedagogy of partnership are important 

compounds of national patriotic education. National patriotic education should form 

world outlook culture of responsible pedagogue able to continue self-knowledge, self- 

development, self-education. 

Keywords: educational practices, national patriotic education, pedagogical 

university, pedagogy of peace, Skovoroda tradition. 

 

Сучасні завдання національно-патріотичного виховання української молоді 

є надзвичайно складними, тому що виникають і мають вирішуватись у контексті 

глобалізації, пандемії, гібридної війни. Суворі реалії національного 

самоствердження України в умовах гібридної війни вимагають філософсько- 

освітнього осмислення миротворчої місії педагогів. Сьогодні, як ніколи раніше, 

важливо актуалізувати гуманістичні ідеї педагогіки миру, наповнити лозунги 

«разом до якісної освіти», «українці єднаймося» конкретним морально-етичним, 

патріотичним змістом і програмою дій. І хоча у стратегіях соціального 

реформування особлива увага приділяється змісту і якості освіти, а ключовим 

компонентом нової школи проголошується наскрізний процес виховання, який 

формує цінності, українське суспільство продовжує переживати кризу 

світоглядної орієнтації. 

Час пандемії посилює ризики, пов’язані з реалізацією стратегій оновлення 

сучасної освіти і підготовки вчителів, які мають діяти у нових соціокультурних 
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контекстах і водночас виходити за їх межі. Парадокс полягає у тому, що у 

вирішенні питань сучасної кризи, що відбуваються у добу прискорення 

постіндустріальних трансформацій, людство не має історичного досвіду (як у 

комунікативній, так і в культурній пам’яті), на який можна опертися. Між тим в 

умовах кризових станів люди (і дорослі, і діти) особливо потребують ґрунтовної 

нормативної організації поведінки. Як довів досвід останніх місяців, в складний 

час на освіту, науку, діяльність навчальних закладів покладають особливу надію 

політики і громадяни. 

Сучасна криза продемонструвала всьому світу першочерговість питань, 

пов’язаних із життям і здоров’ям людини; важливість освіти і освіченості у 

питаннях збереження здоров’я. Ю. Д. Бойчук зауважує: «Здоров’я в сучасному 

суспільстві розглядається як глобальна проблема, яка на рівні соціуму визначає 

його можливості щодо виживання, а на індивідуальному – можливості 

особистості щодо самоактуалізації» [1, с. 56]. «Поняття «здоров’я», – зазначає 

вчений, – досить складне і характеризує результат взаємодії індивіда з оточуючим 

середовищем – умови існування, провідні мотиви його життєдіяльності і 

світобачення. Поняття «здоров’я» має широкий інтегральний зміст, для розкриття 

якого потрібні знання з різних галузей людинознавства» [1, с. 60]. Усвідомлення 

взаємозв’язку минулого і сучасності є важливою передумовою збереження 

вітчизняної науки, наукових шкіл у педагогічних університетах. Як відомо, 

українська педагогічна традиція попри складності суспільного життя, має давню 

історію. Так, саме в Україні в дусі європейської гуманістичної філософії людини 

розвивалась антропологічна орієнтована педологія (П. Блонський, Л. Виготський, 

І. Соколянський та ін.). Як зауважує М. Д. Култаєва, педологічний напрям не 

випадково був зосереджений в Україні, де приховані смисли сковородинівської 

традиції стимулювали гуманістичне орієнтовані ініціативи в освіті і культурі [3, 

с. 129]. Філософія Г. Сковороди – це живий діалог з педагогами різного віку і 

різних поколінь, основу якого складають ідеї свободи і гідності [3]. Саме тому 

філософія Сковороди має потужний потенціал для налагодження 

інтеркультурного діалогу в освіті   та суспільстві. Завдання збереження наукових 

та суспільних традицій, зв’язку між різними генераціями науковців і педагогів є 

особливо актуальним для формування історичної пам’яті та національної 

ідентичності українців. 

У сучасних цивілізаційно і політично ускладнених контекстах, ситуації 

«постправди», морального релятивізму і нігілізму майбутнє української освіти 

багато у чому залежить від професійної та особистісної самореалізації, 

самопізнання, самовиховання вчителя. В Україні суспільне визнання вчителів не є 

найкращим, зокрема через відтік високоосвічених і творчих молодих людей за 

кордон. Суттєвим елементом підготовки педагога має стати «нове просвітництво» 

(А. М. Єрмоленко): академічний аргументативний дискурс, хранителькою 

раціональності якого є філософія; подолання етичного і правового нігілізму; 

повага до людської гідності; відсутність антагонізму між природничими і 

гуманітарними науками; розвінчання популістських тенденцій у політиці, 

посилених цифровими технологіями тощо [2, с. 9]. 
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Викликом і випробуванням для освітян в умовах карантину стало завдання, 

з одного боку, встановлення організаційного порядку, забезпечення єдності, 

безперервності і узгодженості дій усіх учасників освітнього процесу; з іншого – 

налагодження такої ефективної комунікації, яка передбачає урахування 

культурного аспекту і відповідає вимогам демократичного суспільства. 

Попри очевидні побоювання, пов’язані із тим, що невідвідування школи 

призведе до «тотального дозвілля» і незаповненого нудного життя, у Новій 

українській школі такі страхи не виправдалися. Із педагогічним натхненням і 

завзятістю освітянська спільнота разом із батьками і учнями почали віднаходити 

потрібні рішення: як, зважаючи на обставини життя, спираючись на творчі 

ресурси вчителів, дітей, батьків і використовуючи потенціал інформаційно- 

комунікаційних засобів (телеканалів, медіаресурсів), забезпечити рівний доступ 

всіх дітей до якісної освіти і успішно продовжити процес навчання. Вчителі 

розуміли, що навіть добре організоване дистанційне навчання не може замінити 

живого спілкування, тому багато у чому результат налагодження ефективного 

навчання залежав, передусім, від готовності батьків координувати свої зусилля, 

спрямовані на організаційну і психологічну допомогу дитині. З’явилися 

різноманітні освітянські ініціативи та їх суспільне обговорення у наукових колах 

та ЗМІ. 

Отже, криза продемонструвала, що соціальні якості суспільства і 

особистості (життєтворчість, культура почуттів) не виникають автоматично, а є 

результатом поступового засвоєння практик сумісних педагогічних дій, навичок 

спільного життя і праці. Сучасна педагогіка партнерства як виховна взаємодія є 

складним, багатоаспектним процесом; у соціальних практиках її завданням є 

забезпечення координації дій усіх учасників освітньої комунікації, але при цьому 

із збереженням індивідуального характеру внеску кожного. 
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У даній роботі представлено авторське бачення поєднання проектної 

технології та елементів медіа освіти для формування пізнавального інтересу 

учнів початкових класів до вивчення іноземної мови. Проаналізовано конкретні 

приклади застосування таких навчальних проектів у практичній роботі вчителя. 

Ключові слова: навчальні проекти, пізнавальний інтерес, медіа освіта, 

медіа грамотність. 

This paper presents the author's vision of combining project technology with 

elements of media education in order to form the interest of primary school students in 

learning a foreign language. Specific examples of application of such educational 

projects in practical work of the teacher have been analyzed. 

Key words: cognitive interest, media education, medical literacy, educational 

projects. 

 

Державним стандартом початкової освіти передбачено, що Нова українська 

школа покликана створити всі умови для реалізації мети початкової освіти – 

всебічного розвитку дитини, формування її компетентностей та наскрізних умінь, 

цінностей, розвитку самостійності, творчості та допитливості [1]. 

Пізнавальний інтерес стимулює пізнавальну активність, самостійність, 

творчий підхід до оволодіння матеріалом, спонукає до самоосвіти. Тому він є 

одночасно і важливим чинником вдосконалення процесу навчання, і показником 

його ефективності та результативності. 

На сьогодні одним із важливих завдань для сучасної школи стало 

впровадження в навчальний процес наскрізної лінії медіаосвіти. Вважаємо, що 

навчальні проекти дають можливість природнім шляхом інтегрувати проектну 

технологію з формуванням медіаграмотності учнів, оскільки у процесі підготовки 

і презентації проектів діти оволодівають уміннями користуватися медіаресурсами, 

комунікувати за їх допомогою, розрізняти головну і другорядну інформацію, 

ігнорувати зайву, надлишкову. 

Досвід роботи підтверджує, що навчання за допомогою проектної 

діяльності стимулює учіння дітей, формує їх пізнавальний інтерес, активність, 

самостійність, відкриває можливості перетворити уроки іноземної мови в
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захоплюючу для дітей діяльність, де вирішуються дійсно цікаві, практично 

значущі і доступні учням проблеми. 

Науковою основою нашого дослідження стали документи МОН України, 

праці учених, які досліджували проблеми пізнавального інтересу (А. Ковальов, 

В. Лозова, В. Кобаль, Л. Маркова, С. Рубінштейн, Н. Тализіна, Г. Щукіна), 

створення засад застосування методу проектів (Дж. Дьюї, В. Кілпатрик, В. Буряк, 

О. Пєхота, О. Пометун, Є. Полат, Г. Селевко). Коли ми говоримо про метод 

проектів, то маємо на увазі саме спосіб досягнення дидактичної мети через 

детальну розробку проблеми (технологію). Розробка має завершитися цілком 

реальним, практичним результатом, оформленим тим або іншим чином. 

На основі робіт О. Пєхоти було виділено такі етапи роботи над проектами: 

початковий етап, що потребує визначення теми і мети, надання базової лексики, 

граматики, опрацювання зразків; етап практичної роботи над проектом, який 

починається на уроці, а в основному ведеться вдома; етап попередньої 

презентації, що передбачає перевірку роботи та їхню презентацію на уроці [2]. 

Результат проектної діяльності може бути поданий в усній або письмовій формі у 

вигляді фотозвіту, інсценування, тексту з малюнками, відео, тощо. 

Разом з учнями початкових класів нами здійснена реалізація комплексу 

практико-орієнтованих навчальних проектів: фотозвіт «Мій вихідний», «Діалоги 

тварин», «Журнал мод», «Мій улюбленець», «Магазини». Застосування цих 

проектів, перш за все, було спрямовано на вивчення англійської мови. Таке 

навчання мало особистісну орієнтацію, було цікавим, приносило дітям 

задоволення, оскільки вони мали можливість створити і побачити, а також 

презентувати однокласникам продукт своєї праці. Робота над кожним з 

розроблених нами проектів сприяла розвитку предметної компетентності, а 

придбана медіаграмотність виступала засобом вивчення мови. Одночасно під час 

вивчення мови діти отримували певні знання з медіаграмотності. 

Навчання дітей англійської мови відбувається від простого до складного, 

від виразу до окремого речення та невеличкого тексту. Так само поступово 

ставали більш складними і завдання проектів, а також завдання спрямовані на 

навчання дітей елементам медіаграмотності. Під час вивчення теми «Відпочинок 

та дозвілля» (підтема «Мій вихідний день») діти виконували фотозвіт «Мій 

вихідний день». Його мета – повторення слів із вивченої теми, відпрацювання 

умінь складання розповідних речень у Present Continuous; розвиток навичок 

монологічного мовлення. Дітям пропонувались завдання зробити фото (себе, 

якогось об`єкта, явища) та розташувати його в World, а згодом у Power Point. 

Завданням цього етапу роботи з навчання медіаграмотності дітей було 

ознайомити учнів з алгоритмом дій для переносу фотографій з флешки на 

комп`ютер та їх розташування в World і Power Point. До кожного із зроблених 

фото (малюнків) учням потрібно було скласти речення і підписати (або усно 

розповісти), які дії вони виконують на цих зображеннях. Виконання цього 

завдання для учнів стало набагато цікавішим, ніж традиційні записи для 

відпрацювання складання речень у Present Continuous, адже діти мали змогу 

показати свої фото класові, поділитись враженнями від прогулянки, проведених 

вихідних тощо. Поступово відбувався перехід від виконання завдань, що
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передбачали складання окремих речень, до завдань на складання невеличких 

текстів. 

Перехідним етапом між вирішенням цих завдань була участь у проекті 

«Магазини», що передбачав створення власної реклами. Мета проекту – 

закріплення виразів (Give me… Here you are… How many…? What colour тощо) та 

слів за темами: «Харчування», «Людина», «Відпочинок і дозвілля» і переведення 

пасивної лексики учнів в активну, ознайомлення учнів із новими словами, що 

стануть потрібними їм для створення реклами обраних товарів; розвиток навичок 

монологічного та діалогічного мовлення. 

З точки зору навчання елементам медіаграмотності головною метою цього 

завдання було розкритття, за допомогою чого реклама робить товар привабливим 

для покупця, тобто як вона «програмує» людину на придбання певного товару 

(формування вміння свідомо сприймати та критично тлумачити отриману з медіа 

інформацію). Робота над рекламою велась протягом двох уроків.Учні за 

допомогою вчителя визначали складові реклами, як вона працює на прикладі 

реклами кави. Діти в групах (представники певного магазину) складали рекламу 

обраних товарів, обираючи самостійно, що і як вони будуть рекламувати, а потім 

презентували (інсценували) її. За потреби на всіх етапах конструювання реклами 

дітям за необхідністю надавалась допомога. 

Складання власних текстів – це наступний крок у вивченні англійської 

мови. На цьому етапі виконувались такі проекти: «Діалоги тварин», «Журнал 

мод», «Мій улюбленець». Зокрема, проект «Мій улюбленець» ставив за мету 

повторення слів за темою та введення нової лексики, відпрацювання побудови 

речень з дієсловами «has», «can»; розвиток умінь читання, монологічного 

мовлення. З точки зору елементів медіаграмотності, головною метою цього 

завдання було навчити учнів складати сценарій відео: розбивати текст на логічні 

частини, визначати, хто або що повинно бути в кадрі (в залежності від частини 

тексту), правильно обирати місце зйомок, освітлення. Ми з учнями робили 

сценарій відео, тобто розбивали текст на логічні частини (нумерували кожну з них 

олівцем в тексті), а під текстом записували план. Кожен пункт плану показував, 

що повинно відбуватися в кадрі. Вдома діти складали за зразком свої тексти та 

сценарії до них. Кожен розповідав про свою особливу і неповторну тваринку. 

Тому й зміст творів був різним. Учні працювали кожен у своєму темпі і 

отримували допомогу у тому об’ємі, який був необхідний кожному з них. Ми 

обговорювали зміст творів, з’ясовували і корегували помилки. Після цього діти 

готували відео або створювали розповідь про тварину на аркуші вдома. 

Ретельно підготовлена творча робота готувала підґрунтя для створення 

ситуацій успіху під час презентації. Чим більше діти працювали над проектом, 

чим глибше занурювались у роботу, тим більшим ставало бажання 

вдосконалювати свій проект. Тут спрацьовував один із законів формування 

інтересу: чим більше людина знає та вміє у певній сфері, тим більш цікавою стає 

для неї дана робота. Було з’ясовано, що метод проектів з елементами медіа освіти  

може дозволити перетворити уроки іноземної мови у привабливу для дітей 

діяльність, де використовується власний практичний досвід школярів, 

розв’язуються дійсно значущі для учнів творчі задачі, презентуються перед
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класом продукти власної творчості, що робить уроки більш вмотивованими, 

цікавими, особистісно-зорієнтованими, надає можливість дитині прожити яскраві 

моменти успіху. 

Завдяки такій організації навчання у школярів відбувається розвиток 

предметних компетентностей: навичок читання та перекладу (розуміння 

прочитаного), писемного мовлення, усного мовлення (монологічного та 

діалогічного), аудіювання; умінь вчитися протягом життя: шукати нову 

інформацію з різних джерел, критично мислити; інформаційно-цифрової 

компетентності використання ІКТ: самостійно застосовувати техніку; знаходити 

в мережі Internet зображення, переносити файли з флешки на комп’ютер та 

презентувати свої освітні продукти. І при цьому, як виявив аналіз результатів 

експерименту, відбувалося суттєве підвищення пізнавального інтересу в 

експериментальних класах відносно контрольного. 
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МОЖЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОГО САМОВИРАЖЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ 
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У публікації розкриваються шляхи та підходи щодо організації освітнього 

процесу на засадах мультикультурності та свободи самовираження, зокрема 

культурного. Відзначено недостатньо розвинену компетентність 

самовираження у здобувачів ЗВО КНР. Надано рекомендації щодо покращення 

задіяності здобувачів у процесі власного самовираження. 

Ключові слова: здобувачі, ЗВО, самовираження, Китай. 

The publication reveals the ways and approaches to the organization of the 

educational process on the basis of multiculturalism and freedom of expression, 

including cultural. Insufficiently developed competence of self-expression in the 

applicants of the People's Republic of China is noted. Recommendations are given to 

improve the involvement of applicants in the process of self-expression. 

Keywords: applicants, HIE, self-expression, China. 

 

Однією з особливостей китайського менталітету є спадкоємність етичних 

уявлень, ідеалів, ціннісних орієнтирів і прийнятих стереотипів спілкування,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-п#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-п#n8
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відображених у мові. Так, китайські народні вислови активно беруть участь у 

формуванні моральної свідомості та найчастіше служать взірцем для 

наслідування. Наприклад: «У горах є прямі дерева, а в світі немає прямих людей»; 

«Тому, хто любить інших, відповідають взаємною любов’ю»; «Гідна людина 

говорить справами, нікчемна базікає язиком». 

Якщо узагальнити основні ціннісні пріоритети китайської культури, можна 

сказати, що для китайського народу найважливіші є такі: церемоніальність, 

пріоритет сім’ї над особистістю і держави над окремою людиною, смиренність і 

прагматизм. Необхідно відзначити виняткову працьовитість і наполегливість у 

досягненні мети, ретельність і скрупульозність у роботі, допитливість, любов до 

природної краси, схильність до деталізації та конкретизації [1-3]. 

Зазначимо, що однією з найголовніших складових культурного 

самовираження китайських здобувачів є мовний аспект, тобто рідною для 

більшості китайських студентів є ієрогліфічна мова. Китайським студентам 

значно важче, ніж носіям інших типів культур, виділити і проаналізувати будь- 

який об’єкт, ігноруючи навколишній контекст. Китайська мова в аспекті її письма 

є прикладом мови, що спирається на візуалізацію дійсності, і, отже, у китайців у 

якості основного каналу сприйняття і зберігання інформації виступає зоровий. 

Тому стиль спілкування та самовираження китайських студентів контекстно 

залежний і наочно-образний. 

У контексті вищезазначеного підкреслимо, що у китайських студентів 

прослідковується тенденція до слабкого самовираження. У процесі навчання в 

університеті, діючи відповідно до традиційної моделі поведінки, здобувачі мають 

слабке прагнення до самовираження та в їх поведінці привалює пасивна дія і 

мовчазна згода з думкою групи або викладача. Зазначена особливість вступає в 

протиріччя з особистісно орієнтованою технологією навчання, яка застосовується 

у вітчизняних ЗВО, де основна форма навчання передбачає активізацію та 

інтенсифікацію діяльності здобувачів, активну діалогову форму спілкування у 

взаємодії «студент-викладач» [4; 5]. 

Важливим елементом подолання цієї проблеми може стати міжкультурне 

спілкування та розвиток відповідних компетентностей учасників освітнього 

процесу. Хоча різні ЗВО активно знайомлять студентів і викладачів з кращими 

взірцями закордонного досвіду та залученням іноземних здобувачів і викладачів з 

метою створення диверсифікованого середовища закладу освіти і підвищення 

рівня інтернаціоналізації освітнього процесу, результати незадовільні. Причина в 

тому, що більшість китайських студентів соромляться проявляти ініціативу у 

спілкуванні зі здобувачами і особливо іноземними студентами через ряд мовних 

відмінностей. 

Таким чином, щоб подолати цю проблему адміністрації ЗВО повинні 

відмовитися від стандартних підходів у організації освітнього процесу (китайські 

студенти навчаються окремо, іноземні студенти окремо). Важливо поєднувати 

викладачів і здобувачів у новому форматі академічної навчальної одиниці (група), 

що складається з китайських та іноземних здобувачів, щоб китайські учасники 

освітнього процесу мали можливість відчути вплив різних культур у групі. 

Об’єднуючим елементом цього процесу можуть стати так звані «комунікаційні 
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стіни», на яких буде представлена наочна інформація про китайську та іноземну 

культуру, що, на наш погляд, значно згуртує всіх учасників освітнього процесу та 

допоможе китайським здобувачам у процесі самовираження. 

У контексті представлених змін важливим фактором стає трансформація 

освітнього процесу на засадах мультикультурності та взаємоповаги. 

Зазначений підхід висуває відповідні вимоги до шкільного навчання такі, 

як: методи навчання, зміст навчання, оцінка викладання тощо. Всі вони повинні 

бути відповідним чином скориговані. Найперше з точки зору змісту навчання 

майбутні вчителі повинні долати обмеженість традиційних знань із підручників і 

концепцій викладання, вибирати теми, що відображають дуальний характер 

місцевих особливостей регіонів КНР і провідного світового досвіду. Це дозволить 

учням брати участь у вивченні теми на засадих мультикультурності та новацій. І 

ці теми також повинні відображати національні особливості, особливості 

історичних епох, міжнародні особливості тощо. По-друге, з точки зору методів 

навчання, майбутні вчителі також повинні будувати освітньою діяльність, 

орієнтовану на учнів, повністю мобілізувати навчальний інтерес учнів і 

спланувати виконання проблемно-орієнтованого або проектного навчання. Ці 

проекти повинні бути направлені на творче та культурне самовираження 

здобувачів, мати глобальне значення та включати елементами 

мультикультурності. Такий підхід дозволить здобувачам розвивати свої власні 

компетентності, зокрема і самовираження у процесі вирішення проблем або 

виконання проектів. 

До того ж сучасний світ вступив у інформаційну епоху, і швидкий розвиток 

інформаційних та комунікаційних технологій зробив людей ближчими один до 

одного, скоротивши відстань між людьми всіх країн. Таким чином, майбутні 

вчителі також можуть застосовувати нові цифрові технології у навчанні, щоб 

краще розвивати власні компетентності культурного самовираження і через це 

розвивати їх у своїх майбутніх учнів [6]. 

Не слід недооцінювати роль викладачів у відношенні формування 

компетентності культурного самовираження у студентів. Викладачі повинні 

усвідомлювати важливість підвищення своєї компетентності культурного 

самовираження для розвитку цих здібностей у своїх здобувачів та активно брати 

участь у своєму зростанні. Як говорять у Китаї, щоб учитель став учителем, – це 

потрібно зробити самому, а не бути зробленим. З розвитком суспільства і 

впровадженням компетентнісного підходу у школах були висунуті нові вимоги до 

професійних якостей учителів і їх викладання. 

Завдяки попередньому аналізу джерел робимо висновки, що глобальний 

рівень компетентності культурного самовираження студентів гуманітарних і 

соціальних наук вищий, ніж у студентів інших спеціальностей, наприклад, рівень 

компетентності культурного самовираження здобувачів природничих наук 

відносно невисокий. 

Тому викладачі повинні проводити новаторське навчання й інтегрувати у 

зміст навчання міжкультурну взаємодію, право відстоювати свою точку зору та 

створювати можливості для самовираження у майбутніх учителів. Наприклад, 

майбутні педагоги можуть вивчати іноземні мови або підвищувати рівень
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володіння іноземною мовою, заглиблюватися в знання культури як китайської, 

так і зарубіжної, засвоювати передовий міжнародний досвід викладання і 

застосовувати його у навчанні [6; 7]. 

Отже, можна зробити висновок, що китайські здобувачі, на жаль, мають 

недостатньо розвинені здібності до самовираження, особливо через власну 

культуру, що спонукає до розробки нових форм і методів удосконалення 

міжкультурної комунікації. 

Надамо рекомендації щодо створення можливостей для культурного 

самовираження китайських студентів, які, на наш погляд, дозволять більшою 

мірою розкрити той потенціал, який мають здобувачі. 

1. Заохочуйте китайських студентів ділитися своїми думками, питаннями і 

досвідом навчання з усіма членами групи, не думаючи про «збереження обличчя». 

Доведіть їм, що спілкування з усією групою не тільки допоможе їм отримати 

знання, а й забезпечить поліпшення їх навчальних здобутків. 

2. Навчіть китайських студентів думати не тільки про матеріали курсу, а й 

дивергентно (тобто не погоджуватися з викладачами) і пов’язувати навчальні 

матеріали зі своїм особистим досвідом. 

3. Роз’ясніть китайським здобувачам, що відрізнятися – це нормально та 

вкажіть, що одним із дієвих способів власного самовираження може стати 

цифровий світ або заняття мистецтвом. 
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У статті проаналізовано феномен професійної мобільності як наукову 

проблему на засаді принципу міждисциплінарності. Висвітлено соціальний 

контекст професійної мобільності. Розглянуто її у форматі професійної 

психології, психології особистості, рефлексивної психології, акмеології. 

Представлено її педагогічне трактування як предмету формування у різних 

суб’єктів освіти. 

Ключові слова: професійна мобільність, соціальна мобільність, 

професійна, особистісна, рефлексивна психологія, акмеологія, формування 

професійної мобільності. 

The phenomenon of professional mobility as a scientific problem based on the 

principle of interdisciplinary has been analyzed in the article. The social context of 

professional mobility has been highlighted. It has been considered in the format of 

professional psychology, personality psychology, reflexive psychology, acmeology. Its 

pedagogical interpretation has been presented as a subject of formation in various 

subjects of education. 

Key words: professional mobility, social mobility, professional, personal, 

reflexive psychology, acmeology, formation of professional mobility. 

 

Виклики сьогодення, пов’язані з прискоренням темпу розвитку суспільства,  

необхідністю у швидкій адаптації фахівців до сучасних умов, формуванням 

єдиної світової інформаційної системи з використанням новітніх технологій, 

зростанням конкуренції ринку праці об’єктивно актуалізують проблему 

професійної мобільності фахівців різних галузей. 

Поняття «професійна мобільність» з’явилося в науковій літературі на 

початку 50-х років ХХ століття та тлумачилося як зміна різних видів занять або 

професій, що належать до основних видів праці: фізичної та нефізичної. 

Статусу наукового терміну професійна мобільність набула у працях 

американських соціологів С. Ліпсета й Р. Бендікса, які здійснили спробу 

розробити теоретичну модель безпосередньо професійної мобільності [7]. 

Варто відзначити, що феномен професійної мобільності є 

міждисциплінарним й досліджувався у соціології, економіці, психології, 

педагогіці. Одним із фундаторів проблеми професійної мобільності у 

соціологічному вимірі прийнято вважати П. Сорокіна. У своїй праці «Соціальна 
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мобільність» автор подає систему основних понять і схему теоретичного аналізу,  

що не втрачає актуальності й у сучасності. Професійну мобільність він визначає 

як переміщення індивідів, груп та цінностей у професійному просторі [6]. На 

думку науковця, простором є вже сформована система суспільства, яка має два 

обов’язкових шляхи для руху – горизонтальний (наприклад, соціальні групи 

студентів: математики, філологи, програмісти тощо) і вертикальний (наприклад, 

викладач – студент, ректор – викладач, студенти IV курсу – студенти І курсу). 

Дані типи переміщень є параметрами руху в соціальному просторі [Там само]. 

У психології поняття професійної мобільності порушується у межах 

суб’єктно-діяльнісної концепції професійної праці Е. Климова [3], що пов’язана з 

психологічними аспектами профорієнтації та трудової діяльності, тобто з 

професійним самовизначення випускників, пошуком роботи, адаптацією на 

робочому місці, підвищенням кваліфікації   Низка   науковців   (Ю. Дворецька, 

М. Кліщевська, О. Нєдєлько, Н. Хакімова) в своїх студіях акцентують увагу на 

особистісних аспектах мобільності, що пов’язані з особливостями характеру, 

самовизначенням особистості та появою нових професій і старінням тих 

професій, які з’явилися раніше. 

Суттєвим є   погляд   акмеологічних   психологів   (А. Деркач,   В. Зазикін, 

А. Маркова) на професійну мобільність особистості в контексті її професійної 

кар’єри. Цей підхід полягає у ставленні до кар’єри як до сукупності багатьох 

кар’єрних циклів динамічного походження. Науковці доводять, що психологічна 

готовність до професійної діяльності може виявлятися у формі професійно- 

значущих установок (як проекції минулого досвіду на ситуацію «тут і зараз»), що 

передують певним психічним проявам; у формі мотиваційної готовності до 

«приведення в порядок» всього образу світу (це дає можливість людині 

усвідомити сенс і цінність того, що вона робить) [2]. 

У психології також досліджено психологічні складові професійної 

мобільності (Л. Горюнова), а саме: якість особистості, що забезпечує внутрішній 

механізм розвитку людини через сформованість ключових, загальнопрофесійних 

компетентностей; діяльність людини, детермінована подіями, що змінюють 

середовище, результатом якої слугує самореалізація людини в професії й житті; 

процес перетворення людиною самої себе і навколишнього професійного і 

життєвого середовища [1]. Окрім окреслених складових, у дослідженні 

Панас Ю. В. виокремлено рефлексивні аспекти професійної мобільності, що 

полягають у провідній ролі рефлексії в ефективній, гармонійній самореалізації 

особистості, в формуванні професійних здібностей, у забезпеченні процесу 

професійного розвитку й саморозвитку, в досягненні максимальної ефективності 

та результативності професійної діяльності [4]. 

У педагогіці висвітлюється процес формування професійної мобільності у 

різних суб’єктів освіти, зокрема, майбутнього фахівця початкової освіти 

(Р. Пріма), майбутніх учителів іноземних мов (Н. Дячок). При цьому Р. Пріма у 

понятті «професійна мобільність» розрізняє об’єктивний, суб’єктивний і 

характерологічний аспекти. На думку авторки, об’єктивний аспект охоплює 

науково-технічні та соціально-економічні передумови, а також сам процес зміни 

професії. Суб’єктивний аспект розкриває процес зміни інтересів працівників та 
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акт прийняття рішення щодо зміни місця роботи чи професії, що залежить від 

таких індивідуальних характеристик людей, як потреби, ціннісні орієнтації, 

моральні якості та інші визначальні мотиви. Характерологічний аспект пояснює 

схильність людини до зміни предметної діяльності, що дає підстави розглядати 

професійну мобільність як відносно усталену властивість особистості, як 

підготовленість або схильність до зміни виду професійної діяльності 

(працемобільність) [5]. 

У дисертації Р. Пріми доведено, що формування професійної мобільності 

майбутніх учителів початкових класів детерміновано впровадженням системно- 

інтегративної професійно-педагогічної підготовки фахівця в межах певних етапів 

неперервної педагогічної освіти, а саме: допрофесійного (пропедевтичного), 

основного (бакалаврат), науково-педагогічного вдосконалення та фахового 

саморозвитку (магістратура); а також активізацією суб’єктних складників 

освітнього простору ЗВО на засадах принципів студентоцентризму, 

рефлексивності, інноваційності, коеволюції. При цьому безпосереднім 

підґрунтям позитивної динаміки процесу формування професійної мобільності 

студента, на думку дослідниці, є його професійна компетентність та педагогічна 

культура, а опосередкованим – інтерактивні технології навчання. 

Таким чином, професійна мобільність є складним, багатоаспектним 

поняттям, що досліджується відповідно до феноменології соціології, психології,  

педагогіки. Ураховуючи позиції окреслених науковців, феномен професійної 

мобільності майбутнього педагога ми трактуємо як, з одного боку, як результат 

освіти, чинник її можливої корекції, а з іншого – як особистісну якість, пов’язану 

з вмінням приймати самостійні, нестандартні рішення, із здатністю адаптуватися 

до нового освітнього, професійного, соціального середовища. 
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ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА 

 

Лі Янь 

здобувач третього (освітно-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Розкрито суть творчої самореалізації вчителя образотворчого мистецтва. 

Уточнено структурні компоненти творчої самореалізації вчителя 

образотворчого мистецтва. Зазначено, що творча самореалізація особистості, 

прагнення досягати акме, професійне зростання, самоосвіта є ключовими 

поняттями акмеології та викликають інтерес у дослідників і практиків. 

Ключові слова:самореалізація особистості,творчість, образотворче 

мистецтво, педагогічна діяльність, учитель, самоосвіта. 

The essence of creative self-realization of a teacher of fine arts has been 

revealed. The structural components of creative self-realization of a teacher of fine arts 

have been specified. It has been noted that creative self-realization of the individual, the 

desire to achieve acme, professional growth, self-education are key concepts of 

acmeology and attract interest of researchers and practitioners. 

Key words: self-realization of personality, creativity, fine arts, pedagogical 

activity, teacher, self-education. 

 

Освітні завдання Нової української школи зорієнтовані на створення умов 

для творчої самореалізації учасників освітнього процесу. Завдяки досвіду 

творчого самовираження та самореалізації як учні, так і педагоги підвищують 

рівень власної спроможності працювати, відпочивати, отримувати задоволення. 

Людина, яка максимально повно реалізує власний потенціал у обраних видах 

діяльності, соціально значущих і корисних для інших людей, є самодостатньою і 

життєстійкою. 

Особистість учителя є унікальною, оскільки він має сформувати в собі 

знання й уміння самореалізації та навчити цьому школярів, уміння регулювати й 

коригувати власні дії й поведінку в різних ситуаціях. Нині важливою місією 

вчителя є навчити молодь жити й працювати в різних непередбачених умовах, 

наприклад, в умовах пандемії. Саме в таких складних умовах існування людства 

надія покладається на свідомість і креативне мислення кожної людини, її вміння 

виявляти й користуватися власним резервним потенціалом, знаходити 

неординарні шляхи розв’язання ситуацій. 

Термін «творча самореалізація особистості» зустрічаємо в педагогічних 

дослідженнях учених І. Іонової (розробляння й запровадження педагогічних умов 

творчої самореалізації учнів старших класів у освітній проєктній діяльності), 

А. Жозе да Коста, Л. Рибалко (організація творчої співпраці школярів, їхніх 

батьків і педагогів як педагогічна умова творчої самореалізації учнів основної 

школи в освітній проєктній діяльності), Н. Сегеди (творче самовираження як 

складова самореалізації учнів на уроках музики та освоєння вчителями нових 
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освітніх методик) [2; 3; 5]. Учені розглядають творчу самореалізацію учнів як 

особистісне новоутворення, яке переростає в якість особистості. Тому дослідники 

припускаються думки, що феномен самореалізації особистості підлягає 

формуванню. У нашому дослідженні такий висновок слугує передумовою того, 

що формувати самореалізацію школяра має творчий і самодостатній учитель, 

самоактуалізована особистість (А. Маслоу). 

Підкреслюючи вище сказане, зазначимо, що в дослідженні спираємося на 

погляди відомого українського вченого І. Беха, який вважав, що з самого початку 

дитина створює свою особистість, коли повторює поведінку дорослого, 

поєднуючи її з ігровою, зображувальною, простою трудовою діяльністю. Завдяки 

підтримці дорослих, яка сприяє становленню самості дитини, формується та 

розвивається прагнення до пізнання самого себе й свого місця в соціумі. І,навіть, 

у підлітковому віці особистість здатна самостійно визначити особистіснозначущі 

завдання та сферу діяльності, в якій разом з однолітками та за підтримки 

дорослих утворюється корисний суспільству творчий продукт [1]. 

Метою статті є формування уяви про творчу самореалізацію вчителя 

образотворчого мистецтва, уточнення її структурних компонентів. 

Творча самореалізація вчителя образотворчого мистецтва є інтегрованим 

особистісним новоутворенням, котре поєднує механізми самотворення і 

самовираження творчого потенціалу педагога та його учнів у художньо- 

педагогічній діяльності й відбиває специфіку сприйняття, освоєння й створення 

продуктів образотворчого мистецтва. 

Як свідчить аналіз наукових праць учених І. Іонової, А. Жозе да Коста, 

Л. Рибалко, Н. Сегеди [2; 3; 5], структуру творчої самореалізації вчителя 

образотворчого мистецтва утворюють професійно-педагогічна спрямованість, 

зміст якої становлять мета, завдання, потреби саморозкриття і самозростання в 

творчій діяльності, мотиви самореалізації, установка на високоякісні твори 

образотворчого мистецтва, а також дії, властиві самобутній особистості, а саме: 

самопізнання як самосприйняття на основі рефлексії, самоідентифікації, 

самовизначення, самообмеження; само актуалізація – саморозкриття, розгортання 

сутнісних сил людини, самопрогнозування; процес самореалізації як 

самоорганізація, самоуправління або самоменджмент; самовдосконалення як 

самомоніторинг, самокорекція, саморегуляція, самоконтроль і самооцінка. 

Структура творчої самореалізації особистості буде найповнішою, якщо додати 

феномен самовираження вчителя образотворчого мистецтва як неординарне 

сприйняття дійсності й відбиття в полотнах картин власного бачення, відчуття  

гами кольорів і співвіднесення елементів малюнку для цілісного сприйняття 

художнього твору. 

Важливою структурною одиницею творчої самореалізації особистості є 

самопрезентація, оскільки художник створює картини для сприйняття і визнання 

поціновувачами високого мистецтва. Під час проходження науково-викладацької 

практики для здобувачів третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти на базі 

Академії витончених мистецтв Хебей (Китай) на факультеті станкового живопису 

зі студентами першого курсу відділення образотворчого мистецтва було 

організовано виставку картин олією, написаних першокурсниками. Виставку
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відвідали 150 студентів, 15 викладачів, декан факультету та інші гості. Студенти 

задоволені тим, що їхні картини потрапили на виставку і мали позитивну оцінку з 

боку викладачів, споглядачів. 

У межах дослідження цінним є авторський підхід дослідниці О. Музики до 

структури творчого саморозвитку вчителя образотворчого мистецтва [4]. Учена 

до структурних компонентів творчого саморозвитку вчителя образотворчого 

мистецтва відновить самовиховання (самоаналіз сильних і слабких сторін 

розвитку особистості, самозвіт про динаміку сформованості необхідних 

особистісно-професійних якостей, самоконтроль); самоосвіту (розширення 

інформаційного поля для самоствердження і навчання впродовж життя, 

задоволення пізнавальних інтересів і персональної відповідальності); 

самовдосконалення (усвідомлення і побудова особистісного ідеалу, співставлення 

уявного бажання з реальною дійсністю, прагнення змінити себе на краще, 

розуміння доступних можливостей змінити себе, побудова індивідуальної 

стратегії розвитку). Безумовно, названі авторкою структурні компоненти є 

важливими в творчій самореалізації вчителя образотворчого мистецтва, 

розширюють межі його інсайту та натхнення. 

На підставі аналізу наукових праць вище названих дослідників уточнено 

зміст компонентівтворчої самореалізації вчителя образотворчого мистецтва, як: 

 мотиваційно-аксіологічний компонент містить позитивну мотивацію 

вчителів до творчого самовираження в художньо-педагогічній діяльності, 

прагнення передати досвід художньої майстерності школярам, бажання 

розкривати їхній потенціал і формувати духовний світ засобами образотворчого 

мистецтва, установку на ціннісні орієнтації молоді, їхніх уподобань і нахилів, 

інтерес до олійного живопису та творів мистецтва кращих вітчизняних і 

китайських художників; 

 знаннєво-креативний компонент утворюють професійні знання, що 

відбивають зміст галузі образотворчого мистецтва, й педагогічні знання про 

особливості педагогічної діяльності, основи загальної педагогіки і педагогічної 

майстерності вчителя, а також уміння ставити мету і досягати поставлених 

завдань, виявляти креативність у побудові й проведенні пленерів, 

неординарнорозв’язувати педагогічні ситуації, розкривати талант на прикладі 

занять олійним живописом, постійно вдосконалювати художньо-творчий 

потенціал; 

 особистісно-акмеологічний компонент відповідає за досягнення акме 

вчителями образотворчого мистецтва, обрання ними шляхів професійного 

кар’єрного зростання та містить особистісно-професійні якості, сприятливі для 

творчої самореалізації особистості – критичність, відповідальність, 

винахідливість, підприємливість, креативність, уява, образне мислення тощо. 

Отже, результати аналізу наукової літератури, власного педагогічного 

досвіду свідчать про те, що феномен творчої самореалізації особистості є 

унікальним і недостатньо вивченим. Творча самореалізація вчителя 

образотворчого мистецтва є інтегрованим новоутворенням, яке відображає 

мотивацію, знання, вміння, особистісно-професійні якості вчителя.
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Уточнено компоненти творчої самореалізації вчителя образотворчого мистецтва, 

формування яких сприяє підвищенню його кваліфікації. 
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Лу Баовень 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті представлено аналіз сутності та змісту основних концептів 

етнокультурної підготовки учасників освітнього процесу, розглянуто їх 

діалектичну взаємодію. Розкриті найбільш ефективні методи формування 

етнокультурної компетентності учасників освітнього процесу. 

Ключові слова: етнокультурна компетентність, методи, культура, 

мистецтво. 

The scientific search of the research was aimed at revealing the basic concepts of 

ethnocultural training of participants in the educational process in their dialectical 

interaction. The most effective methods of formation of ethnocultural competence of 

participants of educational process are identified. 

Key words: ethnocultural competence, methods, culture, art 
 

В умовах розвитку процесів глобалізації соціо-культурного, освітнього 

середовища актуалізується проблема підготовки здобувача вищої освіти до
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успішної професійної діяльності в полікультурному просторі. Предметом 

особливої уваги стають питання формування етнокультурної компетентності у 

здобувачів вищої педагогічної освіти. Цей процес проходить через засвоєння 

національної культури, яка інтегрує надбання світової культури та трансформує її 

у новий конструкт зі своїми цінностями, особливо вагому роль у цьому процесі 

відіграє гармонійне та ефективне засвоєння етнокультурних констант. 

Нами було встановлено, що етнокультурна компетентність пов’язана з 

етнокультурною. Етнокультура, за словами О. Березюк, – це галузь певних 

гуманітарних знань, яка зосереджує увагу на етнічних особливостях традиційної 

культурно-побутової сфери. Розвиваючи цю думку, вчена наголошує на тому, що 

найголовнішим показником рівня сформованості самої особистості є її 

етнокультурна вихованість, високий рівень етнокультурної компетентності. 

Зазначимо, що процес формування етнокультурної компетентності 

базується на принципах етнокультури, творчості, толерантності, діалогу культур,  

зв'язку з етнокультурною освітньою практикою та етнокультурним середовищем. 

Аналіз науково-педагогічних джерел [2, 3, 4, 5, 6] дозволяє зробити 

висновок, що етнокультурна компетентність у загальному вигляді передбачає 

готовність до подолання труднощів у комунікативних та інших формах взаємодії з 

представниками різних етнічних спільнот, а саме: неупередженість позиції при 

оцінці інших людей, їх національно-етнічних особливостей; подолання своїх 

етноцентристських поглядів і упереджень, організації комфортних психо- 

емоційних умов спілкування, здатність до емоційної та тактовної відповіді на 

запити, інтереси та вчинки людей інших культур і народів. Для такої особистості 

характерні високий рівень етноідентичності, етнічної культури, толерантності, 

здатність повноцінно діяти та комуніцюювати у полекультурному середовищі. 

Процес формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів 

характеризується цілеспрямованістю, непереривністю і систематичністю, включає 

спеціальну організацію пізнавальної діяльності студентів, спрямовану на 

засвоєння теоретичних знань. Особлива перевага при цьому надається предметам 

суспільно-гуманітарного профілю [1]. 

Не менш важливою складовою процесу формування етнокультурної 

компетентності є розвиток  мотивації майбутніх учителів до соціокультурної 

діяльності. Для актуалізації мотиваційної сфери майбутніх учителів доцільно 

організовувати роботу за такими напрямами: формувати інтерес та зацікавленість 

здобувачів до питань національної культури, історії, мови традицій; залучати до 

виконання соціально значущих проектів та заходів етнокультурного спрямування. 

Центральне  місце в процесі формування етнокультурної компетенції 

здобувачів вищої освіти займає організація практичної підготовки майбутнього 

вчителя, змістовна складова саме навчального процесу. Тому потрібно зосередити 

особливу увагу на виборі методичного інструментарію у підготовці майбутніх 

учителів. Найбільш ефективними, на наш погляд, у цьому контексті можуть стати 

такі методи та засоби навчання: наочні (демонстрація музичних творів, художніх 

ілюстрацій, музичний колоквіум, музична вікторина – межах змішаного навчання 

ці заходи можуть проходити у цифровому просторі); вербальні методи (бесіда, 

розповідь,  поточний коментар); практичні  методи (діагностичні завдання, 
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опитування, творчі проєкти); бінарні методи, утворені на основі парного 

комбінованого використання різних методів; інтерактивні методи (перевернутий 

клас, портфоліо, дерево рішень, проектні заходи). 

Освітні заходи для педагогів повинні включати технології інтерактивного 

навчання, які спираються не тільки на процеси сприйняття, пам'яті та уваги, а й на 

творче, продуктивне мислення, поведінку й спілкування. Вивчення науково- 

педагогічної літератури [6, 7, 8, 9] дало змогу встановити, що найбільш 

ефективними у цьому напрямі є: науково-методичні, навчально-методичні 

семінари, семінари-тренінги, проектні майстерні, дискусійні майданчики тощо [6- 

9]. 

Перевагу потрібно віддавати таким формам і методам навчання, які мають 

багатофункціональний характер, сприяють розвитку пізнавальної активності та 

вміння самореалізовуватися. До таких методів можна віднести: художні та 

театральні вистави, розвиваючі бесіди, лекції, диспути, перегляд етнокультурного  

відео контенту, відвідування культурних, традиційних святкових заходів, 

екскурсії до культурних та історичних пам’ятних місць певного регіону або 

країни. 

Однією з важливих умов формування етнокультурної компетентності 

здобувачів освіти є активне залучення родини до виховного процесу. Саме 

консолідація зусиль педагогічного колективу та родини сприятиме більш 

ефективному формуванню системи цінностей особистості. До основних форм 

такої взаємодії можна віднести: сімейні вітальні, спільні виставки дитячих робіт,  

участь у різних освітніх заходах. Важливо відзначити, що основною метою такої 

взаємодії є формування у вихованців системи знань, переконань, поглядів 

етнокультурного характеру, наповнення їхньої фізичної, естетичної, моральної 

діяльності національно-культурним змістом. 

Особливої уваги при формуванні етнокультурної компетентності майбутніх 

учителів заслуговує використання  засобів народної творчості, зокрема – 

музичного народного мистецтва, які є унікальним зразком краси, потужним 

джерелом  емоційного   багатства  та  натхнення, проявом високого рівня 

національної духовності, естетичного смаку та виразності. Піідготовка вчителів 

музичного   мистецтва  має бути спрямована  на  формування патріотизму, 

толерантності, національної самосвідомості, здатності до міжнаціональної та 

міжкультурної комунікації. 

Отже, формування етнокультурної компетентності – це складний та 

багатофакторний процес. Він потребує залучення усіх учасників процесу 

навчання. Майбутні вчителі мають бути взірцями та провідниками етнокультурної 

підготовки, а це можливо лише за умови розвиненої власної етнокультурної 

компетентності. 
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ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Лук`янченко О. М. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 

м. Київ Україна 

 

У статті розкриваються особливості підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів відповідно вимог НУШ. Розкрито значення виховання 

толерантності як необхідної професійної педагогічної якості, необхідної для 

створення інклюзивного освітнього середовища. Представлено педагогічний 

досвід щодо впровадження спецкурсів у формі тренінгів з формування 

толерантності та інших демократичних цінностей. 

Ключові слова: підготовка вчителів початкових класів, толерантність, 

інклюзивне освітнє середовище. 

The peculiarities of training future primary school teachers in accordance with 

the requirements of New Ukraine School have been considered in this article. The 

importance of education of tolerance as a necessary professional pedagogical quality 

necessary for the creation of an inclusive educational environment have been revealed. 

Pedagogical experience in the implementation of special courses in the form of training 

on the formation of tolerance and other democratic values has been presented. 

Key words: preparation of primary school teachers, tolerancе, inclusive 

educational environment. 
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Прагнення України до Європейського Союзу передбачає поступове 

впровадження європейських норм і освітніх стандартів у зміст вищої освіти, 

інтеграцію національної системи вищої освіти в європейський освітній простір 

підготовки компетентних фахівців. У зв’язку з цим суттєво змінюються і вимоги 

до процесу професійної підготовки майбутніх педагогів. Успішний вчитель 

повинен оволодіти не тільки теорією й методиками розвитку особистості учнів, а 

й бути здатним до організації інклюзивного освітнього середовища на засадах 

діалогічного спілкування з учнями, толерантності. 

Висвітленню ролі толерантності в професійній діяльності фахівців різного 

профілю, зокрема вчителів та формування її у здобувачів освіти приділяли увагу 

Т. Білоус, Ю. Грачова,   Л. Капустіна,   Є. Карякіна,   О. Матвієнко,   Є. Хакімов, 

В. Хотинець, Г. Шеламова, Н. Чернуха та ін. Питання освітнього середовища є 

предметом досліджень Н. Гонтаровської, Б. Мау, К. Приходченко, С. Рощіної, 

В. Рубцова, А. Цимбалару, Т. Цюман, В. Ясвін. 

Висвітленню особливостей саме інклюзивного середовища закладів освіти 

присвячено праці А. Колупаєва, Л. Коваль, С. Миронова, Т. Софій, З. Шевців та 

ін. Досліджуючи шкільне середовище, О. Савченко слушно зауважувала, що 

середовище школи – це не лише сукупність умов і впливів, зокрема людських, які 

оточують учня, а й простір і умова повноцінного життя всього шкільного 

колективу. Умови і взаємозв’язки середовища існують у просторово- 

предметному, географічному і людському оточенні школи. В педагогічному сенсі 

середовище – це життєвий простір школяра, який активно чи пасивно впливає на 

його свідомість, почуття, вчинки [3, с. 5]. 

З’ясовуючи ознаки інклюзивного освітнього середовища З. Удич вказує, що 

це система ціннісного ставлення до навчання, виховання та особистісного 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами, сукупністю ресурсів (засобів, 

внутрішніх і зовнішніх умов) життєдіяльності в загальноосвітніх закладах і 

спрямованістю на індивідуальні освітні стратегії учнів, значущим компонентом 

при цьому є просторово-предметний компонент (матеріальні можливості 

установи – доступна (безбар’єрна) архітектурно-просторова організація; 

забезпеченість сучасними засобами та системами, що відповідають освітнім 

потребам дітей) [4, с. 130]. 

Характеризуючи умови створення ефективного інклюзивного середовища 

З. Шевців виділено педагогічні, психологічні та соціальні умови. Окреслюючи 

психологічні умови дослідниця наголошує саме на забезпеченні толерантного 

ставлення до всіх учасників освітнього процесу, організацію ефективної 

педагогічної комунікації [5, с. 115]. 

У зв`язку з цим, підкреслимо значущість ролі вчителя початкової школи у 

створенні інклюзивного середовища на засадах толерантності. Що в свою чергу,  

відповідно Декларації принципів толерантності (п. 1. 4) [1, с. 5], передбачає 

визнання того, що люди з природи своєї відрізняються зовнішнім виглядом, 

становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі та зберігати свою 

індивідуальність. 

Отже, саме від вчителя залежить психологічна атмосфера у класі, певні 

правила спілкування між учнями на засадах толерантності, в тому числі із дітьми 
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з особливими освітніми потребами. Тому є вкрай важливим формувати 

толерантність як необхідну професійну якість майбутніх вчителів. Саме наявність 

толерантного ставлення вчителя, однокласників, адміністрації навчального 

закладу до дітей з особливими потребами забезпечить їх комфортне перебування 

в освітньому закладі з дотриманням поваги до людської гідності дитини. 

Зазначимо, що педагогічна толерантність у майбутніх вчителів початкових 

класів передбачає здатність вчителя до прояву емпатії, довіри та відкритості в 

стосунках, що забезпечується наявністю у вчителя сформованих структурних 

компонентів готовності до толерантного виховання учнів, відповідно Л. Чередник, 

а саме: гуманістичних цінностей, емоційного інтелекту, соціально- комунікативну 

компетентність та рефлексивні здібності [6, с.45]. 

Підготовлений вчитель в дусі толерантності здатен протидіяти негативним 

впливам, які викликають дискримінацію, упереджене ставлення до інших 

школярів (в тому числі до учнів з особливими освітнім потребами), які 

відрізняються від загального колективу. Це є умовою для забезпечення рівних 

прав і рівних можливостей дітей на отримання якісної освіти, що відповідає 

Конвенції ООН про права дитини (1989 р.), Конвенції ООН для осіб з особливими 

потребами (ст. 2, 23, 2005 р.) і є важливим для демократичного суспільства [2]. 

Доречно зазначити, що певний позитивний педагогічний досвід з підготовки 

майбутніх учителів до професійної діяльності на засадах толерантності та 

підготовка їх до формування цієї якості в учнів накопичено викладачами 

Факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова. Зокрема, така 

підготовка відбувається як при викладанні спецкурсів («Виховання толерантності 

в учнів початкових класів») так і наскрізно в процесі вивчення методик 

викладання освітніх галузей (Методика навчання освітніх галузей «Природничої» 

«Громадянської та історичної»). 

Викладачі, які викладають означені курси пройшли стажування в рамках 

міжнародних проєктів (Швейцарсько-український проєкт «Розвиток 

громадянських компетентостей в Україні – DOCCU», Розвиток культури 

демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині» "(CPEA-LT- 

2017/10037) та «Впровадження демократичних цінностей в процес підготовки 

вчителя початкової школи в Україні та Норвегії» (2018 -2021 рр.). Як результат 

участі в цих проєктах, було створено ряд методичних матеріалів (модулів), 

спецкурсів. 

У процесі практичної реалізації названих спецкурсів було запроваджено 

практичні заняття у формі тренінгу, а також спрямовувалася увага студентів на 

найбільш ефективні засоби формування толерантності у сучасних школярів (дітей 

покоління α), а саме: різних видів медіа у поєднанні з інтерактивними вправами. 

Заслуговують уваги наступні медіа-ресурси: фотоілюстрації (тематика щасливого 

дитинства, групова робота дітей з різними вадами), анімаційні фільми про дітей з 

особливими освітніми потребами («Мотузки», «Скарлетт», «Тамара» ), рекламні 

ролики на соціальну тематику (про взаємодопомогу, досягнення людей з 

інвалідністю), сюжети новин («Як поліцейський «обдурив» сліпу дівчину) тощо. 

Отже, у сучасні освітні заклади з інклюзивною формою навчання 

потребують толерантно вихованого, спеціально підготовленого вчителя, який



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

151 

 

 

 

 

буде здатен забезпечити комфортні психологічні умови всім учасникам 

освітнього процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ОФІЦЕРІВ З 

УРАХУВАННЯМ СПЕЦІФІКИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 

Лютий В. М. 

викладач служби мовної підготовки мовного відділення 

Національна академія Національної гвардії України 

м. Харків, Україна 

У статті представлено аналіз результатів опитування, серед офіцерів 

НГУ щодо сформованості мовної компетентності. З’ясовано, що 

спостерігається недостатній ступінь розвитку мовленнєвих навичок аудіювання, 

письма та читання. Доведено необхідність врахування специфіки службово- 

бойової діяльності військових частин НГУ при формуванні мовленнєвих умінь та 

навичок офіцерами НГУ. 

Ключові слова Мовна компетентність, специфіка, військові частини НГУ, 

офіцери, мовленнєві навички та вміння. 

According to the analysis of the study results, there is a need of NGU officers to 

develop the language competence levels. Thus, there is an insufficient level of 

development of such communicative skills as listening, writing and reading. Moreover, 

that indicates the necessity to take into account the specifics of NGU military units in 

the organization of the NGU officers’ communication skills learning process. 
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Формування мовленнєвої компетентності визначається пріоритетним 

завданням для підготовки особового складу у системі Міністерства оборони 

України. Необхідно відзначити, що сьогодні предметом особливої уваги є 

проблема мовної підготовки військовослужбовців у відповідності до рівню 

мовленнєвої компетенції за мовним стандартом NATO STANAG-6001 [1] (за 

шкалою стандартизованих мовленнєвих рівнів (далі – СМР)). [1] 

Вважаємо, що означена методика може бути використана для визначення 

рівня мовної компетентності офіцерів НГУ як певний універсальний стандарт 

вимірювання рівня володіння іноземними мовами. Проте, слід враховувати, що 

специфіка службово-бойової діяльності офіцерів обумовлює обмежені 

можливості використання даної методики щодо визначення мовної 

компетентності офіцерів військових частин НГУ. 

Особливості виконання тих чи інших завдань офіцерами НГУ обумовлюють 

специфіку розвитку їхньої мовленнєвої компетентності, визначають ієрархію 

видів мовленнєвої компетентності в контексті особливостей службової діяльності. 

Нами, в результаті проведеного опитування офіцерів НГУ було отримано та 

узагальнено інформацію стосовно їхнього ставлення до важливості розвитку 

мовної компетентності, визначення ієрархію актуальності певних видів мовної 

компетентності із урахуванням специфіки службово-бойової діяльності 

військових частин НГУ. 

Так, на думку респондентів найчастіше зустрічається під час виконання 

службово-бойових завдань такий вид мовленнєвої діяльності як говоріння: 

 для офіцерів, які займаються ОГП (охороною громадського порядку) та 

беруть участь у припиненні масових заворушень – 89,3% (134); 

 для офіцерів, які займаються охороною ядерних установок, ядерних 

матеріалів, ВДО (важливих державних об’єктів) та СВ (спеціальних вантажів) – 

76,7% (115); 

 для офіцерів, які займаються охороною ДПКУ (дипломатичних 

представництв) іноземних держав, представництв міжнародних організацій в 

Україні – 90,7% (136); 

 для офіцерів, які беруть участь у заходах, спрямованих на припиненням 

збройних конфліктів, терористичної діяльності – 82,6% (124); 

 для офіцерів, які беруть участь у заходах, спрямованих на підтримання та 

відновленні правопорядку в районах, де діагностуються ситуації категорії НС 

(надзвичайного стану) техногенного чи природного характеру – 89,3% (134); 

 для офіцерів, які беруть участь у припиненні масових протиправних дій 

особами, які узяті під варту, засудженими – 81,3% (122). 

Отже, означений вид мовної компетентності є надзвичайно вживаним й 

затребуваним з огляду на особливості службово-бойової діяльності офіцера, яка 

потребує постійної, грамотної, професійної комунікації. 
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Окрім говоріння, також досить часто зустрічаються такі види мовленнєвої 

діяльності як аудіювання та читання: 

 для офіцерів, які займаються ОГП та беруть участь у припиненні масових 

заворушень – 37,3% (56) та 28,0% (42); 

 для офіцерів, які займаються охороною ядерних установок, ядерних 

матеріалів, ВДО та СВ – 28,0% (42) та 32,7% (49); 

 для офіцерів, які займаються охороною ДПКУ іноземних держав, 

представництв міжнародних організацій в Україні – 40,7% (61) та 39,3% (59); 

 для офіцерів, які беруть участь у здійсненні заходів, пов’язаних з 

припиненням збройних конфліктів,терористичної діяльності – 29,3% (44) та 32,6% 

(49); 

 для офіцерів, які беруть участь у підтриманні або відновленні 

правопорядку в умовах НС техногенного чи природного характеру – 29,3% (44) та 

32,6% (49); 

 для офіцерів, які беруть участь у припиненні групових протиправних дій 

осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в УПУ,  

УВП – 34,6% (52) та 31,3% (47). 

Ці види мовленнєвої діяльності менш задіються в професійній діяльності 

офіцерів як такі, що використовуються лише у разі надходження службової 

інформації в друкованому вигляді, або у вигляді аудіофайлів чи перегляду 

відеоінформації, яка супроводжується аудіорядом. 

Найменш задіяним під час виконання службово-бойових завдань за 

результатами анкетування виявився такий вид мовленнєвої діяльності як письмо: 

 для офіцерів, які займаються ОГП та беруть участь у припиненні масових 

заворушень – 15,3% (23); 

 для офіцерів, які займаються охороною ядерних установок, ядерних 

матеріалів, ВДО та СВ – 20,0% (30); 

 для офіцерів, які займаються охороною ДПКУ іноземних держав, 

представництв міжнародних організацій в Україні – 31,3% (47); 

 для офіцерів, які беруть участь у здійсненні заходів, пов’язаних з 

припиненням збройних конфліктів та заходах, пов’язаних із припиненням 

терористичної діяльності – 23,3% (35); 

 для офіцерів, які беруть участь у підтриманні або відновленні 

правопорядку в районах виникнення особливо тяжких НС техногенного чи 

природного характеру – 18,7% (28); 

 для офіцерів, які беруть участь у припиненні групових протиправних дій 

осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в УПУ,  

УВП – 18,7% (28). 

І це свідчить про майже відсутність такого виду мовленнєвої діяльності як 

такого, що не характерний для професійної діяльності офіцера. 

Отже можна зазначити, що на думку офіцерів НГУ такий вид мовної 

діяльності як говоріння найрозповсюджений серед особового складу усіх частин 

та підрозділів. 
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І, як наслідок, враховуючи професійну спрямованість на спілкування в ході 

своєї діяльності, більшість з офіцерів, з якими проводили опитування, вбачають 

доцільним розвивати навички говоріння і в подальшому: 

 для офіцерів, які займаються ОГП та беруть участь у припиненні масових 

заворушень – 92,6% (139); 

 для офіцерів, які займаються охороною ядерних установок, ядерних 

матеріалів, ВДО та СВ – 80,0% (120); 

 для офіцерів, які займаються охороною ДПКУ іноземних держав, 

представництв міжнародних організацій в Україні – 90,7% (136); 

 для офіцерів, які беруть участь у здійсненні заходів, пов’язаних з 

припиненням збройних конфліктів та заходах, пов’язаних із припиненням 

терористичної діяльності – 82,6% (124); 

 для офіцерів, які беруть участь у підтриманні або відновленні 

правопорядку в районах виникнення особливо тяжких НС техногенного чи 

природного характеру – 90,7% (136); 

 для офіцерів, які беруть участь у припиненні групових протиправних дій 

осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в УПУ,  

УВП – 89,3% (134). 

Звернути увагу на аудіювання вважали за потрібне така кількість 

респондентів: 

 для офіцерів, які займаються ОГП та беруть участь у припиненні масових 

заворушень – 45,3% (68); 

 для офіцерів, які займаються охороною ядерних установок, ядерних 

матеріалів, ВДО та СВ – 34,6% (52); 

 для офіцерів, які займаються охорона ДПКУ іноземних держав, 

представництв міжнародних організацій в Україні – 53,3% (80); 

 для офіцерів, які беруть участь у здійсненні заходів, пов’язаних з 

припиненням збройних конфліктів та заходах, пов’язаних із припиненням 

терористичної діяльності – 50,0% (75); 

 для офіцерів, які беруть участь у підтриманні або відновленні 

правопорядку в районах виникнення особливо тяжких НС техногенного чи 

природного характеру – 45,3% (68); 

 для офіцерів, які беруть участь у припиненні групових протиправних дій 

осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в УПУ, 

УВП – 40,7% (61). 

Щодо розвинутості читання як виду мовленнєвої діяльності, то звернули би 

на це увагу: 

 для офіцерів, які займаються ОГП та беруть участь у припиненні масових 

заворушень – 23,3% (35); 

 для офіцерів, які займаються охороною ядерних установок, ядерних 

матеріалів, ВДО та СВ – 30,6% (46); 

 для офіцерів, які займаються охорона ДПКУ іноземних держав, 

представництв міжнародних організацій в Україні – 42,0% (63); 
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 для офіцерів, які беруть участь у здійсненні заходів, пов’язаних з 

припиненням збройних конфліктів та заходах, пов’язаних із припиненням 

терористичної діяльності – 36,0% (54); 

 для офіцерів, які беруть участь у підтриманні або відновленні 

правопорядку в районах виникнення особливо тяжких НС техногенного чи 

природного характеру – 34,6% (52); 

 для офіцерів, які беруть участь у припиненні групових протиправних дій 

осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в УПУ, 

УВП – 23,3% (35). 

Таким чином можна зазначити, що розвиток видів мовленнєвої діяльності 

офіцерів НГУ залежить від специфіки службово-бойової діяльності військових 

частин та особливостей виконання службово-бойових завдань особовим складом 

НГУ. 
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У статті висвітлено основні проблеми та особливості вищої освіти: 

гуманітаризація, гуманізація, демократизація, фундаменталізація, компетентнісна 

спрямованість, безперервність, інтеграція, індивідуалізація, комп'ютеризація, 

комерціалізація, модернізація тощо. Доведено необхідність зміщення акценту з 

переважного розвитку предметно-обумовлених пізнавальних здібностей особистості 

на створення умов, необхідних для поліфункціонального розвитку її пізнавальної та 

особистісної сфери. 

Ключові слова: гуманізація, демократизація, фундаменталізація, безперервність, 

інтеграція, індивідуалізація, комп'ютеризація, комерціалізація, модернізація. 

The article highlights the main problems and specific features of high education, 

namely: humanitarianization, humanization, democratization, fundamentalization, 

competence orientation, continuity, integration, individualization, computerization,
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commercialization, modernization etc. The author proves the necessity of shifting the 

emphasis from the predominant development of person’s subject-conditioned cognitive 

abilities to the creation of conditions which are necessary for the multifunctional 

development of his cognitive and personal sphere. 

Keywords: humanization, democratization, fundamentalization, continuity, 

integration, individualization, computerization, commercialization, modernization. 

 

Розвиток освіти в Україні безпосередньо пов’язаний з економічними і 

суспільними перетвореннями. При цьому освіта є не тільки базовим компонентом 

національної безпеки, а й фактором, який визначає статус людини в суспільстві 

та нації в світі (В. Кремень, Т. Левовицький [2], С. Сисоєва, І. Соколова [4], 

М. Шмиголь [5]). 

Отже, освіта як соціальне явище ‒ відносно самостійна система, функцією 

якої є навчання і виховання членів суспільства, орієнтована на оволодіння 

певними знаннями (перш за все науковими), ідейно-моральними цінностями, 

уміннями, навичками, нормами поведінки, зміст яких визначається соціально- 

економічними і політичними чинниками даного суспільства і рівнем матеріально- 

технічного розвитку. 

Сучасне суспільство висуває нові вимоги до якості вищої освіти та 

професійної підготовки фахівців. У контексті ідей Болонського процесу система 

вищої освіти спрямована на формування особистості, здатної до вдосконалення 

своєї професійної та соціальної діяльності, творчо підходити до вирішення 

професійних завдань (А. Ільченко, С. Шейко [1]). 

Ці проблеми успішно вирішуються в межах дворівневої системи освіти, 

метою якої є підготовка кваліфікованих кадрів вищої освіти, що реалізують свої 

можливості в соціокультурному просторі [3, с.15]. 

Положення офіційних документів (Закон «Про освіту», Закон «Про вищу 

освіту») дозволяють констатувати, що в Україні створена законодавча база для 

розвитку вищої освіти. У них закріплені прогресивні положення, що визначають 

потенційні можливості розвитку освіти, визначені принципи, функції, структури і 

механізми перетворень. Безумовно, все це має велике значення для переходу до 

стабілізації вищої освіти, до експериментування з новими ідеями. 

У цьому складному процесі виокремлюємо основні проблеми, які відображають 

не тільки світові, а й національні, регіональні та галузеві особливості: гуманітаризація і 

гуманізація, демократизація, фундаменталізація, компетентнісна спрямованість, 

безперервність, проблема самоосвіти і самопідготовки, інтеграція, індивідуалізація, 

комп’ютеризація, використання інформаційних ресурсів і технологій, зростаючі вимоги 

до професіоналізму викладачів, комерціалізація освіти і перебудова відносин викладач- 

здобувач, система регулярної оцінки ефективності роботи ЗВО з боку держави, 

модернізація навчальної діяльності. 

Гуманітаризація і гуманізація освіти. Гуманітаризація освіти є засобом гуманізації 

і стосується, перш за все, зміни характеру змісту вищої освіти. Досягається збільшенням 

частки гуманітарних дисциплін в структурі навчального плану, передбачає також 

створення сприятливих можливостей для самовираження особистості викладача і 
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здобувача, формування гуманного ставлення до людей, толерантності, відповідальності 

перед суспільством. 

Демократизація вищої освіти передбачає впровадження студентоцентрованого 

підходу, надання здобувачам вищої освіти освітніх послуг, які передбачають збільшення 

частки самостійної роботи, її індивідуалізацію, застосування дистанційної, адаптивної 

чи змішаної форм навчання, розширення повноважень студентського самоврядування. 

Фундаменталізація освіти. Проблема має внутрішнє протиріччя, яке полягає в 

розширенні та поглибленні фундаментальної підготовки при одночасному скороченні 

обсягу загальних і обов’язкових дисциплін. Вирішується за рахунок більш чіткого 

відбору матеріалу, системного аналізу змісту і виділення його основних інваріант. 

Компетентнісна спрямованість освіти. У певному сенсі компетентнісна модель 

співвідноситься з динамічним «відкритим» суспільством, в якому продуктом процесів 

соціалізації, навчання, загальної та професійної підготовки до виконання всього спектра 

життєвих функцій повинен стати відповідальний індивід, готовий до використання права 

на вільний гуманістично орієнтований вибір. 

Безперервність освіти, проблема самоосвіти і самопідготовки. 

Конкурентоспроможність на динамічному ринку праці можна підтримувати тільки за 

умови цілеспрямованого розвитку професійних компетентностей у процесі безперервної 

самопідготовки. Здатність до самоосвіти та здійснення самопідготовки розглядається як 

необхідна професійна якість фахівця і умова для розвитку його професійно орієнтованого 

мислення. 

Інтенсифікація ‒ комплексна система, що базується на оптимальному поєднанні 

соціальних, економічних, педагогічних, психологічних і медико-фізичних 

закономірностей і принципів підготовки майбутніх фахівців. 

Індивідуалізація навчання та праці здобувача досягається за рахунок збільшення 

числа факультативних і елективних курсів, поширення індивідуальних планів, 

урахування індивідуальних психофізіологічних особливостей здобувачів при виборі 

форм і методів навчання. 

Комп’ютеризація вищої освіти і використання інформаційних ресурсів і 

технологій забезпечує пошук інформації, проведення обчислювальних і графічних робіт. 

Зростаючі вимоги до професіоналізму викладачів. Виробляються критерії оцінки 

діяльності викладачів; обчислюється рейтинг або підраховуються бали окремо для 

власне викладацької діяльності, науково-дослідницької роботи і громадської активності. 

Комерціалізація освіти  і перебудова  відносин викладач-здобувач. Знання, 

професійна підготовка на ринку стають товаром. Це не може не позначитися на 

відносинах між учасниками освітнього процесу. З залежних і примусових вони 

перетворюються у вільні, демократичні, партнерські, де здобувач (як замовник 

педагогічної послуги) має перевагу - він оплачує освітню послугу. 

Система регулярної оцінки ефективності роботи ЗВО з боку держави. Наприклад, 

ранжуються навчальні заклади за багатьма показниками, включаючи такі, як витрати на 

підготовку одного здобувача, обсяг науково-дослідних робіт, число і якість курсів, що 

читаються тощо. Проблема модернізації навчальної діяльності зумовлена 

відмінностями соціально-економічного розвитку регіонів, промислових підприємств, 

акціонерних товариств і фірм, що регламентують попит і пропозиції на освітні послуги. 
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Зміна стратегічних цілей освіти, які визначаються Концепцією розвитку освіти 

України на період 2015-2025 років, зміщує акцент з переважного розвитку 

предметно-обумовлених пізнавальних здібностей особистості на створення умов 

(освітнього середовища), необхідних для поліфункціонального розвитку її пізнавальної 

та особистісної сфери. Вищезазначене дозволило констатувати необхідність створення 

у ЗВО розвивального освітнього середовища, підґрунтя якого мають складати 

особистісно-орієнтовані та природовідповідні технології навчання. 
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Статтю присвячено аналізу можливостей використання digital- 

інструментів на різних етапах уроків. Автором розглянуто потенціал цифрових 

та мультимедійних технологій дляі формування іншомовної компетентності на 

уроках англійської мови. 

Ключові слова: цифрові та мультимедійні технології, англійська мова, 

підвищення якості сучасного уроку, актуалізація, мотивація. 

This article offers digital tools that can be used at different stages of the lesson. 

The author considers the possibility of using digital and multimedia technologies in the 

process of forming foreign language competence at English lessons. 

Key words: digital and multimedia technologies, English language, improved 

quality of education, updating, motivation. 
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У сучасних умовах розвитку освіти необхідно враховувати особливості 

школярів, які є digital-native, тому використання цифрових та мультимедійних 

технологій на уроках є природним і зрозумілим для них процесом. Використання 

ІКТ на уроках англійської мови набуває все більшої популярності. Інтернет 

технології підвищують ефективність навчального процесу, зацікавлюють учнів, 

спонукають до пізнавальної та творчої діяльності, мотивують до навчання, 

розширюють навчальний матеріал та можливості його використання. 

Як відомо, під інформаційно-комунікативними технологіями розуміють 

сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, які 

призначені для одержування, зберігання, опрацьовування, виведення та 

поширення інформації. Мультимедія (від англ. Multi – багато, media – 

середовище) – поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного 

забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і 

надавати різноманітну інформацію - текстову, графічну, звукову, анімаційну, 

телевізійну тощо. 

Проблему дослідження ефективності застосування інтернет технологій під 

час навчання іноземної мови вивчають як закордонні, так й українські вчені, а 

саме: Пасічник Є. А., Костенко І. О., Захарова І. Г., M. Leask, J. G. Hillock . У своїх 

роботах вони досліджували шляхи підвищення ефективності навчання іноземної 

мови з використанням Інтернет-ресурсів, питання ефективності застосування 

онлайн-ресурсів під час презентації нової іншомовної лексики та граматики, а 

також розвитку іншомовного мовлення [2, c.173]. Наприклад, Є. А. Пасічник 

зазначав, що «наочність у навчанні може забезпечити успіх лише тоді, коли вона 

диктується логікою навчального процесу, коли наочні образи (образ- картини, що 

з’являються перед учнями на дисплеї комп’ютера) на уроках розумно 

поєднуються із словом учителя» [4, c.355]. 

Використання ІКТ учителем відкриває великі можливості під час організації 

роботи над різними темами на усіх етапах уроку, дозволяю враховувати 

індивідуальні можливості учнів, їхні здібності, рівень підготовки. Сучасному 

педагогу вже недостатньо мати глибокі знання з предмету, володіти практичними 

уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання, 

виявляти конструктивність в організації й плануванні уроку з урахуванням 

інтернет технологій. Застосування ІКТ збагачує навчальний процес новими 

матеріалами, які допомагають учням проявити їхні творчі здібності, дозволяють 

самостійно оволодівати навчальним матеріалом, підвищують інтенсивність уроку, 

розвивають уяву, пам'ять, увагу, залучають пасивних слухачів, забезпечують 

зворотний зв'язок, знімають негативний психологічний фактор «страх відповіді» 

[3, c.36]. Застосування ІКТ у навчанні іноземних мов мають ряд переваг. 

Наприклад, аудіовізуальні засоби сприяють розвитку зорової пам’яті, економії 

навчального часу, унаочнюють навчальний процес, відрізняються компактністю у 

порівнянні з паперовими носіями. Перевагами комунікаційних технологій можна 

вважати також урізноманітнення навчального процесу, зацікавленість школярами 

поданим матеріалом, актуальність, інтерактивність, забезпечення швидкого 

оновлення навчального матеріалу, посилення ролі учня як суб’єкта навчання 

(можливість обирати послідовність і темп вивчення матеріалу, визначення міри і 
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характеру допомоги та ін.); індивідуалізація процесу навчання; урізноманітнення 

форм і методів роботи; створення навчального середовища, яке забезпечує 

«занурення» учня в уявний світ країни, мова , якої вивчається, можливість 

отримання результату контролю знань [4, c.358]. 

Доступність автентичних матеріалів, комунікативні можливості в середині 

мережі дозволяють використання і створення власних презентацій, проведення 

віртуальних екскурсій. Також велике значення має швидкість і зручність в 

отриманні великої кількості матеріалів для опрацювання на уроці, а саме: 

електронні словники і підручники, фото -, відео -, та аудіоматеріали, інтерактивні 

ігри, інтерактивні лексичні і граматичні вправи, онлайн тестові завдання, 

динамічні таблиці, онлайн уроки. За допомогою електронних посібників можна 

опрацьовувати матеріал з різних видів мовленнєвої діяльності, здійснити подорож 

до країни, мова якої вивчається, перевірити набуті знання. Крім того, є 

можливість регулювати завдання за рівнем складності. Для опрацювання 

граматичного матеріалу, наприклад, можна користуватися електронним 

посібником «Професор Хіггінс». Ця навчальна програма складається з 

теоретичного розділу (правила, схеми, приклади) і практичного (інтерактивні 

вправи). На уроках читання використання комп’ютерної техніки дозволяє навчити 

учнів користуватися словниками та довідковою літературою, підбирати синоніми 

й антоніми, опрацьовувати різні види текстів (художні, наукові, розмовно- 

побутові, офіційно – ділові, публіцистичні та ін.), читати з метою вибіркового чи 

детального отримання інформації, визначати тему та основну ідею тексту, 

висловлювати власну думку. Презентації, створені у Power Point, можна 

застосовувати на різних етапах уроку будь-якого типу. Презентації створюють 

чіткий алгоритм дій на уроці, дають змогу проявити творчість як учителю, так і 

учневі. Технології інтерактивної дошки дозволяють педагогу не просто 

презентувати матеріал, а маніпулювати, вносити зміни і корегувати його під час 

уроку. Дослідження показують, що систематична робота з ІКТ на уроках 

англійської мови сприяє формуванню комунікативної (граматичної, 

країнознавчої, лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції учнів. 

Отже, сучасний урок поєднує традиційні методи , прийоми і форми роботи з 

мультимедійними та інтерактивними. Комп’ютерні технології змінюють роль 

учителя з учителя-інформатора на учителя-організатора. Учитель лише керує 

навчальним процесом, створює відповідні умови, які сприяють зацікавленню 

учнів у вивченні англійської мови, мотивують до більш ґрунтовного підходу в 

навчанні, що у свою чергу стає головною запорукою у процесі формування 

іншомовної компетентності на уроках англійської мови. 
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В умовах карантинних викликів проблема формування ключової 

комунікативної компетентності молодших школярів потребує нових підходів до 

її розв’язання, залучення цифрових інструментів, урахування формату навчання 

(очний, дистанційний (синхронний, асинхронний), додаткової мотивації школярів, 

зокрема за допомогою комунікативних онлайн-ігор. 

Ключові слова: ключова комунікативна компетентність, молодші школярі, 

формат навчання, мотивація, комунікативні онлайн-ігри. 

The problem of key communicative competence formation of junior pupils 

requires new approaches to its solution, as well as the application of digital tools, 

consideration of training form (full-time, distance (synchronous, asynchronous), 

additional motivation of junior pupils, in particular by means of communicative online 

games in the conditions of quarantine challenges is getting actual. 

Keywords: key communicative competence, junior pupils, training form, 

motivation, communicative online games. 

 

У сучасних нормативних документах, що регулюють освітній процес 

закладів загальної середньої освіти, підкреслюється важливість формування в 

учнів компетентностей для життя, серед яких чільне місце посідає «Спілкування 

державною мовою». І це не випадково, оскільки комунікативні навички в усьому 

світі розглядаються як гнучкі (soft skills), необхідні для успішної реалізації 

особистості в ХХІ столітті. Як переконують зарубіжні дослідження, 

комунікативні навички складають основу інших гнучких навичок [1, с. 9]. Тому, 

за нашим переконанням, комунікативна компетентність (КК) є не просто 

ключовою, а й виступає основою для формування всіх інших компетентностей, а 
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також soft skills. 

Проблема формування комунікативної компетентності не є новою, проте не 

втрачає своєї актуальності та навіть набуває нового розвитку. На початку 2020 

року пандемія COVID-19 призвела до суттєвих змін у всьому світі. Вона 

торкнулася різних галузей суспільного життя, викликала глобальну світову кризу, 

внесла свої корективи у сферу освіти [2]. Карантин і вимушене дистанційне 

навчання стали викликом для всіх учасників освітнього процесу змусили їх 

терміново опановувати цифрові інструменти, нові педагогічні підходи та 

методики. 

Як свідчить аналіз фахової літератури, у контексті карантинних обмежень 

ця проблема змістовно не висвітлена: недостатньо досліджено процес формування 

КК у нових умовах дистанційного та змішаного навчання, бракує нових 

методичних розробок, ґрунтовних наукових праць щодо розв’язання окресленої 

проблеми. 

Тому сучасний етап розвитку освіти вимагає, як ніколи, вдосконалення 

методики, розробок ефективних технологій педагогічної освіти та засобів 

навчання, пошуку нових підходів і ресурсів покращення освітньої системи, 

новітніх рішень та інноваційних підходів в умовах пандемії. Це вказує на 

наявність суперечностей між усталеним досвідом формування комунікативної 

компетентності молодших школярів та новими умовами карантинних обмежень, 

зумовленими посиленням протиепідемічних заходів; між відомим 

інструментарієм комунікативного розвитку учнів і неможливістю його 

застосування при дистанційному навчанні, між об’єктивними потребами у 

впровадженні в освітній процес різних форматів навчальної взаємодії та 

неготовністю вчителів до їх реалізації. 

Аналіз психолого-педагогічних та лінгводидактичних досліджень показав, 

що поняття «комунікативна компетентність» науковцями розглядається в різних 

аспектах з урахуванням знаннєвого, компетентнісного та діяльнісного підходів, а 

останнім часом зазнало певної трансформації з огляду на сучасний формат 

спілкування. 

Основоположним можемо вважати підхід до визначення комунікативної 

компетентності, представлений у дослідженнях А. Богуш, І. Ґудзик, Л. Варзацької, 

М. Вашуленка, К. Пономарьової та інших лінгводидактів. На думку дослідників, 

комунікативна компетентність передбачає комплексне використання мовних та 

позамовних засобів з метою спілкування. А. Богуш вказує на важливість 

урахування конкретної соціально-побутової ситуації спілкування. 

М. Вашуленко підкреслює важливість лінгвістичного компонента комунікативної 

компетентності. 

З урахуванням знаннєвого підходу до трактування комунікативної 

компетентності молодшого школяра З.Залібовська-Ільницька визначає серед 

важливих складників КК комунікативні уміння і навички, що ґрунтуються на 

знаннях звичаїв, традицій, мовного етикету, тобто підкреслює важливість 

когнітивного компоненту в опануванні цією компетентністю. І. Ґудзик у контексті 

діяльнісного підходу вказує на важливість оволодіння різними видами 

мовленнєвої діяльності задля успішної комунікації. 
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У парадигмі компетентнісного підходу Ю. Жуков, Л. Петровська, 

П. Растянніков розглядають комунікативну компетентність як здатність 

встановлювати і підтримувати необхідні контакти з оточенням. При цьому 

підкреслюється важливість урахування внутрішніх ресурсів суб’єктів 

спілкування, необхідних для міжособистісної взаємодії. 

Сучасні науковці О. Хома, О. Ліба, аналізуючи комунікативну 

компетентність як нову одиницю виміру освіченості особистості, акцентують 

увагу на результатах навчання, що полягають у здатності взаємодіяти в 

різноманітних ситуаціях спілкування. О. Васильєва досліджує комунікативну 

компетентність як інтегральну якість особистості, що передбачає набуття досвіду 

контактування з іншими людьми на основі відповідних знань, умінь і навичок, 

«формування мотиваційно-ціннісної основи спілкування» [3, с. 6]. 

У сучасному контексті, враховуючи існування різних форматів спілкування, 

під комунікативною компетентністю розуміємо здатність забезпечувати 

ефективне безпосереднє та опосередковане спілкування мовними й позамовними 

комунікативними засобами. 

Аналізуючи структуру комунікативної компетентності, науковці 

визначають різні її складові. На нашу думку, найбільш доцільною є структура КК, 

визначена О. Васильєвою [3, с. 6], яка виокремлює взаємопов’язані мотиваційний, 

когнітивний та діяльнісний компоненти. 

У процесі формування комунікативної компетентності важливо 

забезпечувати належну мотивацію спілкування шляхом введення учнів у 

комунікативні ситуації, створення позитивної невимушеної атмосфери. При 

цьому необхідно звернути увагу і на когнітивний компонент, що передбачає 

набуття учнями важливих знань, умінь і навичок очного й дистанційного 

спілкування, дотримання правил офлайн- та онлайн-етикету, систематичне 

залучення учнів у мовленнєву діяльність для набуття комунікативного досвіду. 

Формування ключової комунікативної компетентності в умовах 

карантинних обмежень має ряд ознак: наявність дистанції між учасниками 

комунікації, неможливість близького контактування, часом онлайн-віддаленість, 

опосередкована взаємодія, введення маскового режиму, що зумовлює труднощі у 

здійсненні комунікації. Як зазначає А. Лотоцька, у сучасному контексті 

дистанційного навчання формування комунікативної компетентності не є таким 

ефективним, як було раніше [4, с. 5]. У зв’язку з цим важливою виявляється 

розробка системи роботи з формування КК з урахуванням різних форматів 

навчання 

Формування ключової комунікативної компетентності молодших школярів 

на уроках української мови, на нашу думку, буде ефективним за таких 

педагогічних умов: урахування сутності та структури комунікативної 

компетентності; використання інноваційних засобів формування комунікативної 

компетентності залежно від формату навчання; реалізації розробленої на основі 

моделі системи роботи з формування КК школярів в умовах карантинних 

обмежень у таких контекстах, як очний, дистанційний (синхронний, 

асинхронний). Очний формат є традиційним, тому не викликає труднощів у 

процесі формування КК. Синхронний та асинхронний є вимушеними формами 
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організації дистанційного навчання. Перший передбачає одночасну роботу класу 

в режимі онлайн і дозволяє опосередковано комунікувати в режимі реального 

часу [5]. Асинхронний режим полягає у самостійній роботі учнів у веб- 

середовищі, тому має ряд суттєвих обмежень у здійсненні формування 

комунікативної компетентності молодших школярів. Кожен формат навчання 

вимагає застосування відповідних засобів формування КК молодших школярів,  

зокрема комунікативних онлайн-ігор. 

Таким чином, в умовах карантинних обмежень формування комунікативної 

компетентності учнів на уроках української мови буде, на нашу думку, 

ефективним за використання поряд з традиційними інноваційних засобів, зокрема 

комунікативних онлайн-ігор, порядок застосовування яких визначається 

відповідним форматом навчання (онлайн, офлайн). 
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навчанні майбутніх дизайнерів; висвітлено методику впровадження екологічної 

компоненти в навчальні дизайн-розробки. 

Ключові слова: педагогічна система, неперервна екологічна підготовка, 

майбутні дизайнери, екологічна компетентність. 

The article presents the results of scientific research on the implementation of the 

pedagogical system of continuous education of future designers at Ukrainian National 

Forestry University (Lviv): main directions of the formation of ecological content and 

ecological competence in the education of future designers are defined, the 

methodology of the introduction of ecological component into educational design- 

developments is shown. 

Key words: pedagogical system, continuous ecological education, future 

designers, ecological competence. 

Основна мета екологічної освіти майбутніх дизайнерів полягає у 

формуванні не лише їх високих професійних якостей, але й усвідомленого 

гуманного ставлення до природи, людини і світу загалом. На вершині цілей 

навчання має перебувати позиція особистості як стійка, внутрішньо усвідомлена 

система ставлення особистості до суспільства, до інших людей, до себе, 

зумовлена системою загальнолюдських цінностей [1]. В основу змісту освітніх 

цінностей має лягти ідея, що випливає із самої сутності людського буття в хоч 

трохи цивілізованому суспільстві. Ця ідея може бути сконцентрована у двох 

основних поняттях, двох ключових словах: «професіоналізм і моральність» [2, с. 

160-161]. 

Поділяючи цю думку, пріоритетами в авторській педагогічній системі 

неперервної екологічної освіти, разом з професійним компонентом змісту 

навчання і виховання майбутніх дизайнерів, виокремлюємо формування 

екологічного світогляду, екологічної свідомості, екологічного мислення, 

морально-етичного ставлення до довкілля, усвідомлення самоцінності та 

естетичної цінності природи. 

Упровадження педагогічної системи неперервної екологічної підготовки 

майбутніх дизайнерів до професійної діяльності вимагало вдосконалення її змісту 

та визначення складників екодизайну. Відбір змісту неперервної екологічної 

підготовки майбутніх дизайнерів передбачав декілька етапів. Перший етап: 

упровадження принципів сталого розвитку, що сприятиме досягненню такого 

рівня організації виробництва, за якого буде зліквідовано вплив екодеструктивних 

чинників на всіх стадіях життєвого циклу товарів і послуг. Другий етап: 

створення такої системи екологічних знань, умінь і навичок, набуття яких зробить 

їх професійно, та відповідно, ціннісно значимими. Третій етап: узагальнення 

підходів до формування екологічних знань, яке базується на накопиченні 

сукупності практичних екологічних знань, котрі використовувалися б на практиці. 

Четвертий етап: урахування ціннісних орієнтацій, які формуються найдовше і 

менше за все здатні змінюватися під тиском різних обставин. П’ятий етап: 

орієнтація на фундаментальну і спеціальну підготовку, що пов’язано з тим, що 

дизайнер може виконувати різні види професійної діяльності: аналітичну; 

проєктну; експериментально-дослідницьку; виробничо-управлінську. Шостий
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етап: визначення системи навчальних дисциплін з підготовки дизайнерів, зміст 

яких підлягає екологізації. 

Суттєвою особливістю освітнього процесу підготовки майбутніх дизайнерів 

є безпосередній постійний реальний зв’язок навчання з практичною діяльністю. 

Такий підхід з самого початку навчання дав можливість формування практичного 

складника змісту екологічної підготовки майбутніх дизайнера. У результаті 

особливої значимості набуває діяльність, яка ґрунтується на синтезі екологічного 

знання з професійними функціями. Це сприятиме забезпеченню становлення 

стійкого інформаційно-екологічного суспільства з високою гуманістичною, 

технічною та екологічною культурою, а саме всебічно освічені люди, з іншими 

пріоритетами мислення й поведінки [3, с. 88]. 

У формуванні екологічної компетентності майбутніх дизайнерів 

ураховувались: потреба проходження цього процесу у відкритому освітньому 

просторі, наявність психолого-педагогічної і структурно-змістової 

характеристики екологічної компетентності; базові блоки професійної підготовки 

дизайнерів (загальнохудожній, спеціалізований, загальнокультурний). Усі блоки 

містять свій потенціал формування екологічної компетентності й у змісті та 

педагогічних технологіях його реалізації. 

Взаємозв’язок екологічної компетентності як інтеграційної компоненти 

особистості майбутнього дизайнера та екодизайнера відображається в 

компонентах: мотиваційному, когнітивному, технічному і аналітико- 

результативному. 

Процес становлення, розвитку та реалізації неперервної екологічної 

підготовки фахівців з дизайну ділимо на три етапи: установчий, основоположний, 

професійний. Згідно яких, неперервна екологічна підготовка майбутніх дизайнерів 

має охоплювати увесь період їх становлення, навчання та професійної діяльності, 

і відповідати парадигмі освіти впродовж усього життя. Особливість методики 

підготовки майбутніх дизайнерів полягає в тому, що на всіх етапах навчання 

ґрунтується на гармонійному поєднанні творчої діяльності та розвитку образної 

уяви. 

Методи впровадження екологічної компоненти у навчальний процес 

підготовки майбутніх дизайнерів та її втілення в результатах творчості здобувачів 

освіти, розглянемо, на досвіді кафедри дизайну Національного лісотехнічного 

університету України (НЛТУ України, м. Львів). З-поміж значної кількості 

спеціалізацій спеціальності «Дизайн» спеціалізація «Промисловий дизайн», а в 

його різноманітті «Дизайн меблів», яку успішно розвиває кафедра з часу свого 

заснування (1993), є яскравим наочним прикладом того, як екологічні ідеї можуть 

реалізуватися в дизайні. 

Теоретичні знання з екології здобувачі освіти отримують протягом усього 

терміну навчання. Екологічний зміст має місце в усіх дисциплінах навчального 

плану підготовки майбутніх дизайнерів, що висвітлено в «Програмі наскрізної 

екологічної підготовки студентів спеціальності «Дизайн» [4]. Для поетапного 

закріплення накопичених знань програма передбачає в низці фундаментальних та 

професійних дисциплін виконання практичних завдань, які виокремлюються з- 
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поміж інших на певних стадіях здобуття студентами екологічних 

компетентностей. 

Початковий етап наскрізної екологічної підготовки майбутніх дизайнерів 

розпочинається на першому курсі навчання. Охоплює усі дисципліни, які 

одночасно з основним своїм змістом, вводять здобувачів освіти в основи екології.  

На завершенні курсу навчання, коли здобуті базові знання і вміння, що лежать в 

основі художньої і дизайнерської творчості, виконується завдання з дисципліни 

«Основи композиції». Завдання полягає у виконанні об’ємної композиції і 

передбачає два варіанти художньо-образного структурування: перший з 

макулатури чи промислових відходів деревини, металу, скла та ін.; другий з 

ужиткових речей, у яких закінчився термін служби або які втратили первинну 

ужиткову функцію. Процес створення таких композицій, спонукає майбутніх 

дизайнерів до переосмислення особистого ставлення до природи, до її вичерпних 

ресурсів. З часом, ці креативні роботи переросли у багаторічний екологічний 

проєкт «Мотлох в іншому ракурсі». Найвиразніші з яких демонструвались на 

тематичних виставках, промовисто звертали на себе увагу, спонукали до подібної 

творчості. 

Початком другого етапу – перша навчальна практика, яка проходить перед 

другим курсом навчання. За своєю суттю дана практика надзвичайно важлива для 

набуття нових професійних знань і вмінь, одночасно повністю спрямована на 

розвиток екологічного мислення та прищеплення любові до природи, як джерела 

творчості. Базою – є природне середовище з його флорою і фауною. Складається з 

двох частин: перша – «пленер» (навчальна аудиторія – природне довкілля); друга 

– «біонічна» (знайомство з природою – прототипом дизайнерської творчості). 

Наступним, третім етапом – є навчальне проєктування (починається етап, 

з другого курсу, освоюється на бакалавраті протягом трьох років, продовжується і 

в магістратурі). Оскільки «проєктування» є основним видом діяльності дизайнера, 

воно стає головною дисципліною у процесі навчання професії. Вивчення 

проєктування паралельно з іншими дисциплінами навчального плану 

бакалаврського РВО також передбачає внесення екологічного змісту в навчальний 

процес. Тому, на стадіях навчального проєктування, завдяки програмним цілям та 

педагогічній дидактиці, виховується бережливе ставлення до природних ресурсів; 

визначаються основні пріоритети екологічно чистих матеріалів; програмуються 

моделі тривалого повноцінного існування запроєктованих речей; передбачаються 

можливості «деконструкції» виробів довготривалого використання з 

прорахуванням «долі» складових елементів цих виробів. Здобувачі освіти в 

дизайн-розробках використовують знання з анатомії, ергономіки, біоніки, 

біоморфології, біомеханіки. Працюючи над біонічним формоутворенням, 

студенти створюють антропоморфні, зооморфні, флороморфні образи. 

На реалізацію дизайн-освіти, працюють, усі без винятку дисципліни. 

Особливої уваги, заслуговує дисципліна «Графічний дизайн», в програмі якої 

передбачено виконання тематичних плакатів. Серед злободенних соціально 

значущих тем здобувачі освіти часто обирають екологічну тематику. Екологічний 

плакат є дієвим учасником руху на захист навколишнього середовища, має 

неосяжний потенціал і посідає вагоме місце в екологічній пропаганді. Тематика 
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екологічного плакату розробляється студентами вже більше 15-и років, цей 

значний доробок демонструвався на чисельних виставках, флешмобах, як в межах 

університету, так і на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Участь студентів у таких престижних виставках є свідченням того, що їх роботи і 

за змістом, і за формою досягнули професійного рівня, адже відбір здійснює 

компетентна, високопрофесійна художня рада (виставком). 

Вважаємо, що отриманий практичний досвід є позитивним не тільки для 

професійного зросту майбутніх дизайнерів, але й для їх виховання, що сприяє 

формуванню екологічної свідомості як у самих студентів-авторів плакатів, так і в 

споживачів-глядачів їхньої творчості. 

Четвертий етап екологічної підготовки майбутніх дизайнерів випадає на 

завершальний восьмий семестр навчання, бакалаврського РВО, коли здобувачі 

освіти виконують дипломну роботу. Останніми роками набули популярності 

серед дипломників дизайн-розробки за такими видами як артдизайн та екодизайн. 

Дизайн-розробки, що містять в собі екологічну компоненту, є наочним 

підтвердженням того, що засобами дизайну можна вирішувати екологічні 

проблеми за напрямами: редизайн, рециклінг, біодизайн, аквадизайн, відеодизайн 

тощо. Молоді дизайнери все активніше демонструють у своїх дизайн-розробках 

власний погляд на використання природних матеріалів, відходів виробництва. 

П’ятий етап екологічної підготовки майбутніх дизайнерів розгортається 

на магістерському РВО, коли протягом навчального року вивчаються дисципліни 

загальної та професійної підготовки, які формують обов’язкові і вибіркові 

компоненти освітньо-професійної програми. Курси дисциплін забезпечують 

наскрізність екологічної компоненти. На цьому етапі важливою складовою 

екологічної підготовки здобувачів освіти є вивчення спеціальної дисципліни 

«Екологічний дизайн», яка вперше в Україні, зокрема в НЛТУ України, була 

введена в навчальний план підготовки магістрів з дизайну у 2002 р. З 2008 р. 

дисципліна забезпечена навчальним посібником «Екологічний дизайн» [5; 6]. 

Завершується етап після проходження теоретичного курсу виконанням і 

захистом дипломної роботи. Сьогодні на кафедрі дизайну НЛТУ України є значні 

напрацювання у формі магістерських робіт з теорії і практики екологічного 

дизайну, які поповнюють методичний фонд, та впроваджуються в навчальний 

процес підготовки майбутніх дизайнерів. 

Отже, розробляючи методичні засади екологічної підготовки майбутніх 

дизайнерів, виходили з того, що екологічний дизайн – це професійна творча 

діяльність, яка обумовлюється орієнтацією на екологічні вимоги та ідеали, однією 

з головних умов виконання та досягнення яких є екологічна компетентність 

фахівців з дизайну. На наше переконання, до процесу екологічного формо- та 

образо-творення важливо залучати молодих дизайнерів в часі їх професійної 

підготовки. Вважаємо, що майбутнє за тими ЗВО які сповідуватимуть 

концептуальні ідеї екологізації дизайн-освіти та перейматимуть й 

впроваджуватимуть власні методи реалізації педагогічної системи неперервної 

екологічної підготовки фахівців. 
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У тезах автори презентували проблему персони в педагогіці. За основу 

автори обрали діяльнісний принцип. У публікації науковці зробили акцент: щоб 

забезпечити високий ступінь якості освіти відповідно стандарту через зміст 

авторських навчальних програм курсів чи освітніх компонент, персоніфіковане 

методичне забезпечення освітнього процесу. 

Ключові слова: діяльність, здобувач вищої освіти, освітня програма, 

особистість, персона, педагогіка. 

In the theses the authors presented the problem of the person in pedagogy. The 

authors chose the activity principle as a basis. In the publication, the researchers 

emphasized: in order to ensure a high degree of quality of education in accordance with 

the standard through the content of the author's curricula of courses or educational 

components, personalized methodological support of the educational process. 

Key words: activity, applicant for higher education, educational program, 

personality, person, pedagogy. 

Сьогодення трансформацій, що відбуваються у вищій освіті України, 

характеризується динамізмом і багатовекторністю. Серед пріоритетних аспектів 

реформування закладів вищої освіти визначено якість освіти, фахової підготовки 

за визначеними галузями знань. Щоб попередити формалізм і розбалансованість, 

на наше глибоке переконання, в трансформуванні новацій значимим є
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конструктивний синтез нових вимог стандартів професійної освіти і опори на 

кращі академічні досягнення в розробленні стратегії освітнього процесу закладу 

вищої освіти. 

Персона в педагогіці – категорія класична. Дослідження персони в 

педагогічному процесі за діяльнісним принципом сприятиме досягненню 

стратегічної мети закладу вищої освіти: забезпечити високий ступінь якості освіти 

відповідно стандарту через зміст авторських навчальних програм курсів чи 

освітніх компонент, персоніфіковане методичне забезпечення освітнього 

процесу. Еволюціонуючи від змістовного накопичення і формального 

розрізненого поелементного опису детермінант компетентностей і цінностей до 

цілісної теорії, педагогічний феномен персоналі в педагогіці пов'язаний з 

узагальненням історичного і персонального освітньо-виховного досвіду. Він 

характеризується системним багаторівневим розглядом з позицій гармонійного 

розвитку індивідуальних властивостей здобувача освіти, виділенням стратегій 

саморозвитку і самовиховання педагога і здобувача. 

Як відомо, якість вищої освіти знаходить свій прояв у ступені задоволення 

запитів ринку праці. Уже апріорно: стейкголдери і зацікавлені в результатах 

навчання особи прагнуть побачити очевидний ступінь придатності випускника 

закладу вищої освіти до ефективної професійної діяльності, його 

конкурентоспроможність в умовах динамічного професійного змінюваного 

середовища. Персональний успіх у такій ситуації слугує своєрідним орієнтиром, 

фактом стабільності і позитивної динаміки змін багатовекторної категорії «якість 

освіти». Персона в педагогічному процесі – це системність і творення академічної 

і професійної спільноти. Згідно із Зальзбурзькими принципами [1], саме єдність і 

конструктив діяльності академічної і професійної спільноти забезпечить 

організацію навчання через дослідження. А саме ця ознака реалізує програму 

якісної професійної і академічної освіти. 

Сьогодення вивчення персони в педагогіці супроводжується низкою 

актуальних суперечностей, зокрема: між стратегічними цілями і поточними 

оперативними тактичними цілями і завданнями в діяльності закладу вищої освіти, 

динамізмом і втратою чітких орієнтирів у визначенні цілей і завдань 

педагогічного процесу в системі «викладач – здобувач», традиційними системами 

контролю оцінки якості підготовки фахівця і динамічними вимогами до 

працівників на ринку праці, відносно статичним змістом фахової підготовки у 

закладі вищої освіти і потребою особистісного розвитку здобувача вищої освіти, 

необхідністю упровадження ефективних технологій і методів навчання і 

фактичними ресурсними можливостями закладу вищої освіти, відповідним рівнем 

забезпечення здобувача вищої освіти. Окреслені суперечності зумовлюють 

звернення уваги до важливих складників персоналізації освітнього середовища 

закладу вищої освіти, зокрема: персональний стиль управління, особистісно 

вартісний характер і тональність внутрішньо організаційних комунікувань, 

наукові школи як практика творення академічної і професійної спільноти 

закладу. 

Як відомо, потенціал закладу вищої освіти аналізується на рівні 

відповідності результатам його діяльності. У якості вхідних даних можуть бути 
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використані показники персонального рівня підготовки викладачів, абітурієнтів і 

якості науково-методичного забезпечення. Традиційне розуміння вихідних 

даних – це якість освіченості особистості, зокрема, рівень опанування 

компетентностями відповідно до освітньої програми, технік і стилю 

міжособистісного спілкування, результативність працевлаштування. Ці аспекти 

свідчать про забезпечення персоналізованого особистісного розвитку фахівців. 

У контексті розроблення проблеми персони в педагогіці актуального 

звучання набуває діяльнісний підхід. Останній у навчанні передбачає відбір 

змісту освітніх компонент з опорою на врахування специфіки майбутньої 

професійної діяльності. Діяльнісний підхід характеризується виявленням 

особливостей процесів надбання здобувачами вищої освіти культурно- 

історичного досвіду, накопиченого людством і його передачі, виробленої 

соціально-педагогічними практиками, засвоєння знань і їх розуміння, умінь, 

навичок, комунікації, відповідальності і автономії (за Національною рамкою 

кваліфікацій) [2]. 

Відбір змісту навчального матеріалу освітньої компонент має відповідати 

критерію повноти і системності видів діяльності, необхідних для кваліфікаційної 

компетентності, персоналізованого навчання (тобто таким, що освоєний 

викладачем). У навчанні персоналізований діяльнісний підхід забезпечує 

предметно-процесуальний зміст, тобто такий, за засвоєнням якого можна 

спостерігати та корелювати із запитами реальних працедавців, предметно- 

діяльнісний, що апріорно диверсифікує три рівні: наочно-матеріалізований, 

предметно-матеріальний, словесно-знаковий. Особливо це актуально в контенті 

змішаного навчання, що набуло свого розвитку у 2020-2021 роках. Предметно- 

процесуальний зміст навчання характеризується джерелами компетентностей. За 

пізнавальною характеристикою змісту навчання виокремлюють: поняття і зв'язки 

між ними, закони та закономірності розвитку явищ, завдання і проблеми науки, 

способи їх розв'язання, авторські концепції та теорії. 

Теоретичний базис персоналізації освітнього процесу, забезпечення 

відповідно – діяльнісного підходу – закладено в працях Б. Ананьєва [3], 

Л. Виготського [4], Д. Леонтьєва [5], які одностайно наголошували: особистість як 

суб’єкт діяльності, формуючись у діяльності й спілкуванні з іншими людьми, 

сама визначає характер цієї діяльності та спілкування. 

Отже, резюме короткого звернення до проблеми персони в педагогіці 

свідчить: навчання не може бути самоцінністю. Воно виконує освітню функцію,  

але основне його призначення – бути засобом розвитку персонального в 

особистості, творення власне персони. Для цього, на наше переконання, 

діяльнісний підхід реалізується в таких аспектах: створення умов і преценденту 

досягнення здобувачем вищої освіти найвищих результатів навчання, освітні 

програми і група забезпечення створюють реальні умови для самореалізації 

особистості, організація педагогічного процесу не допускає психічного та 

фізіологічного перевантаження, маніпулювання людиною, порушення академічної 

доброчесності. 
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Розкрито педагогічний потенціал джиу-джитсу як одного із видів 

бойового мистецтва. Зазначено, що оволодіння школярами елементами 

самооборони підвищує інтерес до фізичного виховання. Запропоновано для 

школярів і батьків тематику освітніх заходів з метою формування знань і вмінь 

самооборони в екстрених ситуаціях. 

Ключові слова: фізичне виховання, пізнавальний інтерес школярів, 

позашкільна діяльність, єдиноборство, самооборона, сила волі. 

The pedagogical potential of jiu-jitsu as one of the types of martial arts is 

revealed. It is noted that mastering the elements of self-defense by students increases 

the interest in physical education. The subjects of educational activities for the 

formation of knowledge and skills of self-defense in emergency situations are offered for 

schoolchildren and their parents. 
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З огляду на концептуальні положення Нової української школи зазначимо, 

що найвищою цінністю є людина, її потреби, ризики, ступінь задоволення 

умовами життя і праці. У складних умовах сьогодення, постійних спалах 

захворюваності населення на COVID-19, активізуються питання 

здоров’язбереження нації. Виховання відповідального ставлення людини до 

власного життя і здоров’я є головним завданням освітян, зокрема й учителів 

фізичної культури, тренерів-педагогів. Цінною є ідея створення умов для 

інтелектуального й фізичного розвитку школярів не лише в стінах закладів 

загальної середньої освіти, але й у позашкільній діяльності [5]. 

Відзначимо, що на фізичне виховання школярів негативно впливають такі 

чинники: інформаційне перевантаження, стресогенні ситуації, обмеження 

фізичної активності (школярі постійно сидять за комп’ютером, їх цікавлять лише 

розважальні ігри), пасивна позиція дітей та сім’ї щодо власного здоров’я. У 

школярів реєструється найвища поширеність захворювань, накопичується 

хронічна патологія через незадовільну пристосованість до фізичних навантажень 

при недостатній тренованості й низькому рівні функціонального резерву серця. 

На наш погляд, фізичне виховання молоді є одним із головних освітніх 

завдань, оскільки людина має навчитися самостійно розкривати власний 

резервний потенціал, виявляти силу волі, долати перешкоди, що заважають 

повноцінному самовдосконаленню. 

Позашкільна діяльність розширює можливості самореалізації учасників 

освітнього процесу, сприяє формуванню їхніх додаткових компетентностей, у 

тому числі й умінь навчатися впродовж життя. Як зазначають учені (О. Бекас, 

Н. Бойченко, Р. Голубничий, Д. Іванов, В. Ласиця, Г. Огарь, В. Олійник, 

Ю. Паламарчук, В. Санжаров) [2-4], у такій діяльності школярі мають змогу 

опановувати основи бойового мистецтва, зокрема, популярним серед молоді 

видом єдиноборства – джиу-джитсу. 

Метою статті є розкриття виховного потенціалу джиу-джитсу як одного 

із засобів фізичного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти. 

Джиу-джитсу, або джиу-джицу, дзю-дзюцу – це один із видів японського 

бойового мистецтва, що поєднує техніку роботи зі зброєю та без неї; це мистецтво 

рукопашного бою, основним принципом якого є «м’яка», «піддатлива» техніка 

рухів [1–4]. Головним правилом джиу-джитсу є непряме протистояння, тобто, 

щоб перемогти, потрібно не опиратися, а поступатися перед натиском суперника, 

спрямовувати його дії так, щоб він опинився в пастці, а тоді обернути силу й дії 

ворога проти нього самого. Джиу-джитсу – це своєрідний світ, який у мініатюрі 

відтворює менталітет, філософію й культуру Країни сонця, що сходить. 

Джиу-джитсу має потужний виховний потенціал. Наведемо пояснення 

стосовно висунутої думки. На заняттях джиу-джитсу формуються як спеціальні, 

так і загальнонавчальні вміння та навички. Спорт вимагає дисципліни й 

самодисципліни. Тому на перший план висувається вміння планувати свою 

діяльність (планування дня, тижня) і створювати умови для діяльності (самостійні 

тренування, дотримання правил безпеки життєдіяльності). Під спеціальними
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навичками ми розуміємо оволодіння учнями основними прийомами 

самооборони. 

Філософською основою джиу-джитсу є давнє учення, за яким людина 

протягом життя будує та зміцнює чотири основні стіни своєї фортеці: здоров’я, 

спілкування з оточуючими, знання та працю, духовність. Якщо руйнується одна зі 

стін фортеці, життя людини може зруйнуватися, як картковий будинок. Може, 

тому майстри джиу-джитсу прагнули не лише забезпечити своїх учнів усім 

технічним арсеналом школи, але й прищепити їм певні філософські й життєві 

принципи, що визначали б їх життєвий шлях. Перефразовуючи відоме прислів’я, 

лише здоровий дух сформує здорове тіло. Знання з джиу-джитсу мають перейти 

лише учневі, морально підготовленому до цього. Найбільш повними вважаються 

ті системи навчання джиу-джитсу, що ознайомлюють учнів з основами медицини 

й техніками медитації, практичне застосування яких відбувається під час 

аутогенних тренувань, що є нічим іншим, як самоналаштування на позитивний 

результат. Заняття джиу-джитсу підпорядковуються певним правилам поведінки 

й дотримання елементів етикету ведення бою (традиційне вітання, повага як до 

переможця, так і до переможеного). Інакше кажучи, джиу-джитсу живе за 

власним моральним кодексом, що є обов’язковим для всіх спортсменів. Знання 

японської культури, відчуття її духу в джиу-джитсу є складовою опанування 

цього мистецтва ведення бою. 

Джиу-джитсу корисно розглядати з позиції пізнавально-розвивальних 

можливостей для учнів. Відомо, що опанування будь-яким видом діяльності 

починається зі знання її особливостей, які тісно пов’язані з історією виникнення. 

Історія джиу-джитсу – це історія Японії. Для розуміння духу мистецтва 

перемагати необхідно мати уявлення про роль конфуціанства в історії розвитку 

цього виду спорту, розуміти кодекс честі самураїв. Тож, на заняттях формуються 

не лише вміння й навички, а знання, що підкріплюються щоденною працею на 

тренуваннях. 

На основі власного педагогічного досвіду ми запропонували тематику 

освітніх заходів з метою формування знань і вмінь самооборони в екстрених 

ситуаціях для школярів і батьків. Наведемо приклади питань для обговорення з 

учнями та їхніми батьками, як-от: яким має бути режим харчування для школярів, 

що займаються в спортивних секціях; як стати учневі переможцем на спортивних 

змаганнях і не бути об’єктом заздрощів для інших; як загартовувати силу волі; чи 

існує дружба у великому спорті тощо. 

Отже, заняття джиу-джитсу сприяють не тільки фізичному розвитку 

особистості, а й інтелектуальному; зміцнюють не лише здоров’я, але й дух; 

додають впевненості в собі; спонукають до творчості й креативності; націлює на 

успіх у спорті й загалом у житті. Найголовнішим є те, що цей вид спорту сприяє 

вихованню фізично й морально здорової молоді – майбутнього української нації. 
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САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК КРИТЕРІЙ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 
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Розкрито суть та загальні критерії ефективності управління педагогічним 

колективом на основі персоналізованого підходу. Схарактеризовано критерій 

самоактуалізації особистості вчителя, представлено його базові і додаткові 

показники. Акцентовано увагу на зв’язку критерію самоактуалізації з ознаками 

персоналізації особистості вчителя, суб’єкт-суб’єктної управлінської взаємодії і 

підтримки. 

Ключові слова: вчитель, самоактуалізація, критерій, ефективність, 

управління, персоналізований підхід. 

The essence and general criteria of efficiency of pedagogical collective 

management on the basis of the personalized approach have been covered. The 

criterion of self-actualization of the teacher's personality has been characterized; its 

basic and additional indicators have been presented. The connection between the
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criterion of self-actualization and the signs of personalization of the teacher's 

personality, subject-subject managerial interaction and support has been emphasised. 

Key words: teacher, self-actualization, criterion, efficiency, management, 

personalized approach. 

 

Поняття ефективності вважається одним з найменш розроблених у теорії 

управління. Загальних підходів до розв’язання даної проблеми в освіті поки що не 

вироблено, різні дослідники використовують свої окремі показники ефективності, 

що можна пояснити багатоаспектністю розв’язання проблеми. 

Так, наприклад, В. Звєрева підкреслює, що, з одного боку, можливою є 

оцінка ефективності управління за показниками самого управління, тобто за 

оцінками якості здійснення педагогічного аналізу, планування, організації, 

контролю й регулювання незалежно від кінцевих результатів діяльності школи як 

системи або окремих її підсистем. З іншого ж боку, управління – не самоціль, і 

ефективність його необхідно оцінювати по тому, якою є динаміка педагогічних 

процесів у школі і як здійснювані перетворення впливають на розвиток 

особистості кожного учня [2, с.146]. В економічній літературі ефективність 

управлінської діяльності визначається як «співвідношення її корисного результату 

(ефекту) й обсягу використаних для цього ресурсів» [2, с. 148]. 

У дослідженні виходимо з того, що сучасна українська школа повинна 

розвивати і розвиватися, а управління школою – забезпечувати цей розвиток на 

основі чіткого функціонування всіх її ланок і переводу їх на новий, якісно вищий 

рівень. 

Управління педагогічним колективом на основі персоналізованого підходу, 

з одного боку, повинно забезпечувати функціонування педагогічного колективу, 

тобто його збереження, а з іншого – його розвиток, тобто реконструкцію, 

модернізацію відповідно до тенденцій розвитку, змінення особистості кожного 

педагога. Управління має бути і ефективним і дійовим, тобто забезпечувати не 

тільки досягнення прогнозованих результатів, але й їх постійну динаміку. Отже, 

необхідно оцінювати ефективності як самого процесу управління педагогічним 

колективом, так і його результатів. 

Ефективність управління педагогічним колективом на основі 

персоналізованого підходу визначаємо як співвідношення між: 1) метою 

управління педагогічним колективом на основі персоналізованого підходу і 

результатами, досягнутими в процесі персоналізації особистості вчителя; 2) 

досягненням цілей управління педагогічним колективом і підвищенням 

ефективності діяльності педагогічного колективу, досягненням цілей школи за 

умов максимальної реалізації наявних можливостей. 

Виходячи з визначених у дослідженні [4;5] сутності персоналізації 

особистості вчителя, сутності, мети і завдань управління педагогічним 

колективом на основі персоналізованого підходу, загальними критеріями 

ефективності процесу управління педагогічним колективом можуть виступати: 

суб’єктність особистості вчителя, самоактуалізація особистості вчителя, 

професійно-педагогічна компетентність учителя. Критеріями ефективності 

досягнення цілей управління педагогічним колективом (дієвість управління)
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визначені: вихованість, навченість учнів; научуваність учнів, їх готовність до 

саморозвитку. Необхідно акцентувати увагу на тому, що дані критерії тісно 

пов’язані із принципами управління педагогічним колективом на основі 

персоналізованого підходу, забезпечують оцінювання ефекту від їх реалізації. 

Критерій самоактуалізації особистості вчителя найтісніше пов’язаний з 

оцінюванням реалізації принципів розвитку, саморозвитку особистості й 

врахування ресурсів особистості. 

Самоактуалізація особистості вчителя безпосередньо пов’язана з процесом 

персоналізації його особистості, оскільки передбачає усвідомлення власного «Я»,  

постійно здійснюваний суб’єктом процес вибору, просування особистості в її 

особистісно-професійному розвитку, реалізацію акмеологічних потреб педагога. 

А. Маслоу визначав самоактуалізацію як «бажання людини самоздійснитися, а 

саме, її прагнення стати тим, чим вона може бути» [цит. 6, с.113]. 

Тенденція до самоактуалізації є сутністю, ядром персоналізації особистості 

вчителя, що відбивається у прагненні педагога постійно втілювати, реалізовувати 

себе, свої здібності, свою сутність, здійснювати «внески» у своїх вихованців, 

продовжити себе в них. Головне завдання педагога, на думку А. Маслоу, полягає 

в тому, щоб «допомогти людині виявити те, що в ній закладено, а не навчати її, 

«виливаючи» в певну форму, запропоновану кимось іншим заздалегідь» [цит. 1, 

с.309]. Учіння, кероване «ззовні», повинно поступитися місцем учінню, що 

спрямовується «зсередини», що, у свою чергу, відкриває шлях до самоактуалізації 

особистості як учня, так і вчителя. Таке навчання стає можливим тільки в умовах 

персоналізації педагогічної взаємодії. 

Дослідження, проведені у США, показали, що вчителі, які спрямовані на 

самоактуалізацію, орієнтуються на дружню комунікацію з людьми, позитивно 

ставляться до себе і високо себе цінують, відзначаються ентузіазмом до предмету,  

що викладають, здатні пробудити до нього живий інтерес, вірять у здібності своїх 

учнів, щиро співчувають їм, зміцнюють у них почуття самоповаги. Учителів, яким 

не властива тенденція до самоактуалізації, відрізняє байдужість, уїдливість, 

глузування над іншими, підривання творчих зусиль учнів [1]. 

Самоактуалізація особистості вчителя становить собою багатозначну й 

багатомірну величину, що містить показники поведінкового й ціннісного 

характеру: психологічне сприйняття часу педагогом, ступінь незалежності 

цінностей і поведінки вчителя від впливів із зовні, ціннісні орієнтації, 

усвідомлення педагогом власних почуттів, самосприйняття, цілісність сприйняття 

світу і людей, пізнавальні потреби, креативність та ін. 

Базовими і такими, що відбивають глобальні характеристики 

самоактуалізації, є показники «орієнтація в часі» і «спрямованість особистості». 

На основі даних за цими показниками здійснюється основна інтерпретація 

результатів. 

Показник «орієнтація в часі» визначає ступінь правильності орієнтації 

педагога в часі, тобто чи може він жити «сьогочасним», переживати сучасний 

момент свого життя повною мірою, а не просто як фатальний наслідок минулого, 

сучасного і майбутнього, бачити все своє життя цілісним, відчувати нерозривність 

минулого, сучасного і майбутнього, висувати реальні цілі, що пов’язані з
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сучасністю. Саме таке світосприйняття свідчить про високий рівень 

самоактуалізації особистості вчителя. Педагог, який характеризується низьким 

рівнем самоактуалізації, неправильно орієнтується в часі, не здатен зіставляти 

минуле і майбутнє із сучасністю, складає недосяжні плани, висуває перед собою 

нереальні цілі. Дана характеристика надзвичайно важлива для успішної діяльності 

вчителя з самоорганізації змін, складання і реалізації ним індивідуальної 

програми саморозвитку. 

«Спрямованість особистості», як важливий показник її самоактуалізації, 

визначає спрямованість особистості на себе і спрямованість на інших, тобто чи 

дотримується педагог у житті своїх власних цілей, переконань, настанов і 

принципів, чи він підлягає впливу зовнішніх сил. Учитель, який 

самоактуалізується, – це особистість, яка спрямовується «зсередини», володіє 

внутрішньою підтримкою, дотримується, в основному, принципів інтеріоризації, 

мотивації, слабо піддається зовнішньому впливу, вільна у виборі, некомформна. 

Вона вільна, але її свобода не є результатом боротьби з іншими. 

Несамоактуалізована особистість, в основному, спрямовується впливом зовнішніх 

сил, її поведінка більше орієнтована на думку інших, а не на свою власну, 

схвалення інших людей стає вищою ціллю. Успішність персоналізації особистості 

вчителя передбачає гармонійне задоволення його потреб як у персональній 

зверненості, реалізації права вибору індивідуального шляху саморозвитку, 

визнання унікальності й врахування змісту суб’єктного досвіду, так і потреб 

активного включення в систему соціальних зв’язків, привнесення свого «Я» у 

свідомість, почуття інших людей, досягнення успіху, громадського визнання, 

поваги колег, учнів, їх батьків. 

На оцінювання окремих аспектів самоактуалізації орієнтовані такі 

додаткові показники, як: ціннісні орієнтації, гнучкість поведінки, пізнавальні 

потреби, креативність, самоповага, самоприйняття, контактність, прийняття 

агресії, спонтанність та ін. 

Визначені показники самоактуалізації особистості пов’язані з такими 

ознаками персоналізації особистості вчителя, суб’єкт-суб’єктної управлінської 

взаємодії і підтримки: виявлення, реалізація і розвиток особистісно-професійного 

потенціалу педагога, його зовнішніх і внутрішніх джерел розвитку; 

самопокладання, свобода особистості; реалізація власних тенденцій розвитку, 

внутрішніх тенденцій самоорганізації педагога; визнання унікальності й 

врахування змісту суб’єктного досвіду вчителя; усвідомлення і вибір власних 

особистісних і професійних позицій, індивідуального шляху саморозвитку; 

усвідомлення вчителем власного «Я»; активне включення в систему соціальних 

зв’язків, представленість у життєдіяльності інших. 

Згідно з ідеями персоналізму положення самоактуалізації передбачають 

визнання особистості первинною творчою реальністю, вищою цінністю буття. 

Персоналізм визначає, що розвиток особистості відбувається за рахунок 

початково притаманного їй прагнення до самоактуалізації. Враховуючи, що 

особистісно-професійний розвиток учителя є головною умовою персоналізації 

його особистості, важливою є думка А. Маслоу, який вважав, що саме із 

самоактуалізації починається справжній самодостатній розвиток особистості. 
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МИРОТВОРЧІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 

Самойлов С. А. 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Розкрито актуальність формування громадянської компетентності учнів 

закладів загальної середньої освіти. Визначено компоненти миротворчості як 

складника громадянської компетентності означених учнів. Встановлено 

орієнтацію на реалізацію діяльнісного та мотиваційно-ціннісного компонентів у 

процесі проведення переважної частини виховних заходів і проектів миротворчої 

спрямованості. 

Ключові слова: громадянська компетентність, миротворчість, здобувач 

освіти, заклад загальної середньої освіти, проект. 

The relevance of the civic competence formation of general secondary education 

institutions students has been revealed. The peacemaking components as a direction of 

the formation of students civic competence have been determined. The orientation on 

activity and motivational-valuable components realization in the process of carrying 

out most of the educational activities and projects of peacemaking orientation have 

been identified . 

Key words: civic competence, peacemaking, student, institution of general 

secondary education, project. 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення 

набуває потреба формування громадянської компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти (ЗЗСО). Так, з 2018 р. в нашій державі реалізується 

«Концепція розвитку громадянської освіти в Україні», в якій, зокрема, 

представлено результати, до яких мають прагнути заклади повної загальної 
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середньої освіти в аспекті формування громадянських компетентностей учнів. З- 

поміж них на окрему увагу заслуговують сформованість «активної життєвої та 

громадянської позиції, здатності брати участь у житті суспільства, органів 

самоврядування закладів освіти»; розуміння необхідності взаємоповаги, мирного 

врегулювання конфліктів, здатності до вироблення консенсусу, сприйняття 

чесного компромісу [4]. 

У Законі України «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.) одним із 

складників мети функціонування системи загальної середньої освіти 

визначається необхідність формування і розвитку готовності здобувачів освіти до 

громадянської активності (стаття 3). Також у цьому нормативному акті 

наголошується на спрямуванні виховного процесу ЗЗСО на формування 

громадянської культури учнів, їхнього прагнення до взаєморозуміння, 

утвердження миру, злагоди між усіма народами, різними національними, 

етнічними та релігійними групами (стаття 15) [2]. 

Миротворчість як один із складників громадянської компетентності 

передбачає реалізацію когнітивного, мотиваційно-ціннісного, діяльнісного та 

особистісного компонентів. 

Когнітивним блоком охоплюється цілеспрямоване формування системи 

знань школярів із проблеми забезпечення миру у світі. Знання, отримані в 

результаті вивчення таких навчальних предметів як історія, суспільствознавство, 

правознавство, географія, краєзнавство, мають доповнюватися інформацією, яка 

засвоєна на спецкурсах, виховних заходах відповідного спрямування. Здобувачам 

освіти слід оволодівати знаннями про історію миротворчого руху у світі, 

принципи миротворчої діяльності, механізми захисту прав людини на всіх рівнях 

тощо. 

Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає спрямованість навчально- 

виховного процесу на формування таких характеристик учнів: оволодіння 

цінностями (повага до прав, віросповідання та свобод інших людей; 

компромісність, патріотизм, почуття обов’язку; повага до органів державної 

влади тощо), а також бажання брати участь у миротворчих, волонтерських 

заходах. 

Успішна реалізація діяльнісного компоненту передбачає, що учні опанують 

певними вміннями та навичками: отримувати та аналізувати інформацію про 

соціальні, суспільні явища та процеси; критично мислити; формулювати та 

відстоювати власну обґрунтовану точку зору щодо суспільних проблем та явищ; 

вести дискусію стосовно суспільних проблем; визначати упереджене ставлення, 

стереотипи; брати участь у роботі дитячих та юнацьких миротворчих загонів, 

розробляти та реалізовувати миротворчі ініціативи тощо. 

Особистісний компонент миротворчості включає в себе формування таких 

характеристик особистості, як: творчість, рефлексія, толерантність, особиста 

активність, позитивне ставлення до виконання громадянського обов’язку тощо. 

Ґрунтуючись на вивченні наукової літератури [3; 9] та Інтернет-джерел [1; 

5; 6; 7; 10] можемо стверджувати, що, залучаючи здобувачів освіти до 

миротворчості, учителі, представники громадських організацій найбільше уваги 

приділяють реалізації діяльнісного та мотиваційно-ціннісного компонентів.
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Наприклад, це підтверджує проєкт «Школа миротворчості», який було 

започатковано у 2017 р. Національним центром «Мала академія наук України» у 

взаємодії з Молодіжною ініціативою «Серце в долоньках», проектом «AVP 

(Альтернатива насильству) в Україні» і Благодійною фундацією «Діти надії та 

любові». Міжнародною програмою «Альтернативи насильству», за якою працює 

означена школа, передбвчає, що підлітки переважну частину часу практикують, а 

не теоретизують. Створюються умови, щоб усі теми, які вивчаються, 

пропускалися через серце, забезпечувалося усвідомлення, розуміння і рефлексія 

[1]. 

Основною формою організації навчання в школі є тренінги, на яких учні 

навчаються основам командної взаємодії, встановленню рамок у 

міжособистісному спілкуванні, актуалізації внутрішніх ресурсів. Окрім цього, 

тренінги присвячуються формуванню вмінь протистояти чужому тиску. 

Прикладом практичної спрямованості залучення здобувачів освіти до 

миротворчості є також розробка і впровадження в освітню практику ЗЗСО 

м. Харкова миротворчих ініціатив старшокласників. З-поміж них варто виділити 

випуск щомісячного дайджесту юних миротворців «Голос миру», проєкти «Діти 

об’єднують планету у месенджерах», «МИРазом!» «З миром у серці», «Квітковий 

оберіг миру», «Соціологічні дослідження «Права дитини очима 

старшокласників», «Марка миру» про конкурс ескізів поштових марок», 

«Подорож заради миру» [5]. Погоджуємося з думкою Л. Іскри щодо ефективності 

застосування проєктної діяльності з метою формування миротворчих поглядів і 

переконань учнів старших класів, отримання ними досвіду вирішення конкретних 

проблем [3, с.298-299]. 

Залучення здобувачів освіти ЗЗСО Харкова до миротворчості є 

систематичною виховною роботою, що проводиться в межах руху юних 

миротворців, який було започатковано в квітні 2011р. ЗЗСО, які підтримують рух 

миротворців, розробляють і реалізовують плани роботи окремих загонів юних 

миротворців. Зокрема, такий план, складений директором Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 115 Харківської міської ради 

Харківської області на 2019/2020 навчальний рік, передбачає проведення 

флешмобу «Дзвоник Миру», оформлення Стіни Миру, міні-концерту «У світі – 

мир, а в душах доброта», круглого столу «Твоє життя – твій вибір», присвяченого 

Міжнародному Дню толерантності, загальношкільного конкурсу малюнків:«Хай 

війни стихають від сміху дитини», волонтерської акції «Через добрі справи до 

культури миру» та інших заходів [6]. Як бачимо переважна частина цих заходів 

також спрямована на реалізацію діяльнісного та мотиваційно-ціннісного 

компонентів миротворчості. 

Таким чином, миротворчість є важливим складником громадянської 

компетентності учнів ЗЗСО. Залучення здобувачів освіти до миротворчості 

передбачає реалізацію когнітивного, мотиваційно-ціннісного, діяльнісного та 

особистісного компонентів. Сучасні педагоги, представники громадських 

організацій найбільше уваги приділяють реалізації діяльнісного та мотиваційно- 

ціннісного компонентів миротворчості. 
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ПРОБЛЕМА ІСТОРИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ 
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кандидат педагогічних наук, доцент 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
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У тезах розглянуто проблему історико-математичної підготовки 

майбутніх учителів. Cхарактеризовано науково-методичні дослідження, 

присвячені проблемам історико-математичної підготовки учителів. Виділено 

психолого-педагогічні аспекти історико-математичної підготовки майбутніх 

учителів. 

Ключові слова: історія математики, історико-математична підготовка, 

історико-генетичний метод викладання математики, психолого-педагогічні 

аспекти підготовки. 

The problem of historical and mathematical training of future teachers in view of 

its psychological and pedagogical aspects has been considered in the publication. The 

scientific and methodical researches devoted to problem of historical and mathematical 

teacher training have been characterized. The psychological and pedagogical aspects 

of historical and mathematical training of future teachers have been highlighted. 

Key words: history of mathematics, historical and mathematical training, 

historical and genetic method of teaching mathematics, psychological and pedagogical 

aspects of training. 

 

Вивчення історії математики є найважливішою частиною підготовки 

математиків-фахівців. Але більш важливу роль вона відіграє в підготовці вчителів 

математики. Історія математики виділяє закони розвитку математичної науки, 

вказує шляхи формування і становлення основних математичних понять і теорій, 

дає усвідомлення ролі математики в пізнанні світу та суспільному прогресі. Якщо 

шкільний учитель знає, як формувалися математичні знання, і розуміє значення 

історико-математичних методів у навчанні, то він може координуючи освітній 

процес, зробити його більш ефективним. Саме тому важливо в педагогічному 

закладі вищої освіти здійснювати відповідну історико-математичну підготовку 

майбутніх учителів. З огляду на це проблема психолого-педагогічних аспектів 

історико-математичної підготовки майбутніх учителів і зараз не втрачає 

актуальності. 

Проблемі історико-математичної підготовки майбутніх учителів (з огляду 

на її психолого-педагогічні аспекти) присвячені дослідження таких науковців як: 

С. Бєлобородова, В. Бобинін, В. Давидов, О. Леонтьєв, О. Мордкович, 

Т. Полякова, М. Потоцький тощо. 

Упродовж багатьох років активно проводилися науково-методичні 

дослідження, присвячені проблемам історико-математичної підготовки учителів 

[1; 3; 5]. Основою для цих досліджень було визнання ролі та значення історико- 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

184 

 

 

математичного знання як для освіти й виховання учнів, так і для професійного 

становлення майбутніх учителів. 

З початку 90-х років XX століття вивчення історії математики як частини 

історії науки і культури стало однією з умов реформування математичної освіти 

на основі принципів гуманізації та гуманітаризації. Основною формою 

взаємозв’язку історії математики як науки і навчального предмета в 

педагогічному ЗВО з методикою навчання математики вважається історико- 

генетичний метод викладання. Відповідно до цього методу, викладання 

математики в загальних рисах має повторювати шлях розвитку самої науки. Його 

психолого-педагогічною основою є положення про те, що учні при вивченні 

математики повторюють шлях здобуття людством математичних знань. 

Історико-генетичний метод став широко популяризований в 80-х роках XIX 

століття. Відомим його прихильником був історик математики і математичної 

освіти В. Бобинін. Він вважав історію математики теоретичною основою 

методики математики: «Історія математики повинна накреслити мистецтву 

викладання математики детальну програму і також разом з філософією 

математики вказати йому прийоми та методи виконання цієї програми» [2, с. 31]. 

У своїй роботі 1886 року «Філософське, наукове і педагогічне значення 

історії математики» вчений писав: «Розумовий розвиток молодих поколінь 

керується тими ж законами і внаслідок цього відбуваються в істотних рисах ті ж 

самі фази розвитку, які мали місце у відповідних щаблях розумового розвитку 

всього людства»[2, с. 27]. 

Спираючись на вищезазначене, можна зробити висновок, що викладання 

кожної науки має власний шлях розвитку, і для якісного викладання необхідно 

враховувати історичні фази розвитку науки і закони, з яких випливають практичні 

умови цього розвитку [2, с. 31]. 

Зазначимо, що історія пізнання і циклічність в процесах розвитку психіки 

людини завжди привертали увагу філософів, психологів і дидактів, які у середині 

XX століття стали цілеспрямовано досліджувати ці явища. 

Заслуговує на увагу думка психолога В. Давидов, який установив, що 

проблема історії свідомості і його онтогенезу внутрішньо пов’язана з проблемою 

історичного формування культури і привласнення індивідом [4]. Він 

підкреслював, що учні присвоюють культурні форми в процесі освітньої 

діяльності та здійснюють такі розумові дії, за допомогою яких формується 

духовна культура. Школярі відтворюють реальний процес створення людьми 

понять і образів. Зазначене дає змогу констатувати особливу роль історико- 

генетичного методу в навчанні математики. 

Цілком природно, що відтворити весь історичний шлях здобуття 

математичних знань у процесі навчання неможливо, тому історико-генетичному 

методу протиставлений логічний метод. При логічній побудові курсу математики 

в ньому не повинно бути нічого зайвого, що порушує систематичність викладу. 

Проте, цей метод також має певні недоліки, адже при такому викладі математика 

стає штучною, стають неясними як походження понять, так і зв’язок математичної 

теорії з практикою. 
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У методико-математичних дослідженнях доведено, що навчання 

математики буде ефективним лише в тому випадку, якщо для його організації 

буде знайдено оптимальне співвідношення історико-генетичного і логічного 

методів. Ця умова висувається як положення про єдність історичного і логічного: 

«Істинне розуміння математичних ідей можливе лише на основі знання їх 

походження, знання тих джерел у реальній дійсності, в її проблематики, яка в 

результаті абстракції призводить до відповідних математичних теорій», – 

стверджує М. Потоцький [6, с. 62]. 

Незважаючи на загальне визнання методистами педагогічного значення 

історико-генетичного методу, принципу історизму в навчанні математики, вони 

використовуються в шкільній практиці недостатньо активно. Ми вважаємо, що це 

пов’язано зі слабкою методичною підготовкою в педагогічному ЗВО вчителів до 

такої роботи, а також нерозробленістю технології. 

Зараз, у спеціальній підготовці вчителів математики найчастіше спираються  

на теоретичну концепцію професійно-педагогічної спрямованості навчання, 

запропоновану О. Мордкович. Зокрема, С. Бєлобородова розробила теоретичні 

основи педагогізації історико-математичної підготовки майбутніх учителів з 

використанням історико-генетичного методу [1]. 

Концепція О. Мордковича заснована на принципах фундаментальності, 

бінарності, безперервності і провідної ідеї. У застосуванні в історико- 

математичній підготовці, принцип фундаментальності вимагає, щоб основний 

курс історії математики надавав міцних і глибоких знань, виявляв загальні 

закономірності розвитку математики, висвітлював зв’язок математики із 

загальною історією. Принцип бінарності вимагає необхідності об’єднання 

загальнонаукової і методичних ліній. Потрібно, щоб у цьому курсі відбувалося як 

навчання майбутніх учителів методики застосування історико-математичних 

відомостей, так і розкриття педагогічного значення історії математики. Принцип 

безперервності полягає в тому, що всі досліджувані в педагогічному ЗВО курси 

повинні залучати студентів до їх майбутньої педагогічної діяльності, формувати 

інтерес до професії. Принцип провідної ідеї передбачає здійснення зв’язків курсу 

історії математики зі шкільним курсом математики. Це означає, що цей курс 

повинен містити переважно ті історико-математичні відомості, які необхідні 

вчителю для викладання математики в школі. 

На основі перерахованих принципів С. Бєлобородовою побудована 

методична система історико-математичної підготовки вчителів математики та 

визначені її компоненти: цілі, зміст, методи, форми і засоби. Також визначені 

психолого-педагогічні вимоги до такої підготовки: виховання наукового 

світогляду, формування загальної, методичної та математичної культури 

майбутнього вчителя, виховання інтересу до математики і її історії. Нами 

виділено освітні, виховні та практичні групи цілей методичної системи. 

Цікава концепція історико-математичної підготовки вчителя математики в 

педагогічному університеті запропонована Т. Поляковою [5]. Вона має змістовну 

основу системи знань з історії шкільної математичної освіти з включенням 

елементів історії методики викладання математики. 
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Уся система підготовки спрямована на підвищення рівня історико- 

методичної компетентності майбутніх учителів, формування ціннісних орієнтацій 

щодо вітчизняної математичної освіти, як безумовної загальнонаціональної 

цінності. Зауважимо, що історико-методична підготовка є завершальним етапом 

історичного компонента дидактичної і методичної підготовки вчителя 

математики. 

Необхідно підкреслити, що зв’язок історії математики з психологією 

здійснюється через компоненти зовнішнього середовища. У концепції 

О. Мордковича вона здебільшого здійснюється через принципи бінарності й 

безперервності, тобто опосередковується через методичну систему навчання 

математики. 

Ставлення методики навчання і психології більш прозоре. При вирішенні 

проблем методики використовуються результати психологічних досліджень. 

Розвивальне навчання, діяльнісний підхід, педагогічна діяльність є проблемами, 

як педагогічної психології, так і сучасної методики навчання математики. У 

дослідженнях, присвячених психолого-педагогічним основам навчання 

математики [3; 6], детально розглядаються питання розвитку математичного 

мислення, формування інтересу і мотивації навчання, вікові психологічні 

особливості учня як об’єкта навчання математики, навчальної діяльності, 

формування умінь і навичок, розвитку активності, творчої та дослідницької 

діяльності, математичних здібностей. 

Отже, у проблемі історико-математичної підготовки майбутніх учителів 

можна виділити наступні її психолого-педагогічні аспекти: 

 навчання історії математики в педагогічних закладах вищої освіти має 

спиратися на науково обґрунтовану методичну систему, в якій визначено цілі, 

зміст, методи, форми і засоби, що засновані на концепції професійно-педагогічної 

спрямованості навчання; 

 підготовка майбутнього вчителя математики повинна ґрунтуватися на 

розумінні педагогічного значення історії математики і має бути спрямована на 

формування методичних умінь щодо застосування принципу історизму та 

історико-генетичного методу навчання; 

 історико-математична підготовка має формувати математичну 

культуру майбутнього вчителя та всебічний розвиток його особистості. 
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У статті розкривається поняття «коучингу» та доцільність 

використання коучингових технологій у підготовці майбутніх учителів. 

Визначено завдання використання інноваційної освітньої коучингової технології. 

Розкрито мету, компетентності та результати вивчення вибіркової дисципліни 

на другому магістерському рівні вищої освіти «Коучингові технології в освіті». 

Ключові слова: коучинг, освітні технології, здобувачі, заклади вищої 

освіти. 

The article reveals the concept of “coaching” and the feasibility of using 

coaching technologies in future teachers’ training. The task of using innovative 

educational coaching technology has been determined. The purpose, competencies and 

results of studying the elective discipline “Coaching technologies in education” at the 

second Master's level of higher education have been revealed. 

Keywords: coaching, educational technologies, applicants, institutions of higher 

education. 

Процеси реформування педагогічної освіти актуалізували суспільний запит 

на педагогічних працівників нової генерації, здатних до критичного мислення та 

до реалізації суттєво нових ролей: «тьютор», «модератор», «фасилітатор», «коуч», 

«тренер». Відповідальність за організацію якісної підготовки майбутніх педагогів 

беруть на себе заклади вищої педагогічної освіти. Саме тому на порядку денному 

постає проблема оновлення змісту освітніх та навчальних програм, їх 

модернізації, удосконалення форм і методів навчання, використання гейміфікації, 

елементів дистанційного та змішаного навчання із застосуванням інформаційно- 

комунікаційних і хмарних технологій та широким упровадженням сучасних 

освітніх технологій, зокрема коучингової. 
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Слід відзначити, що певні аспекти проблеми використання коучингових 

технологій в освітньому процесі стали предметом досліджень вітчизняних 

науковців. Так, коучингові технології розглядаються як засіб підвищення 

ефективності освітнього процесу (С. Романова [1], О. Хмельницька [2], 

О. Рудницьких [3]), засіб підвищення якості вищої освіти (О. Нежинська, 

В. Тименко [4]), засіб формування самоосвітньої компетентності студентів 

(Н. Горук [5]). Окрім того, В. Сидоренко [6] вивчає процедури, моделі та 

метатехнології педагогічного коучингу. 

Зарубіжні вчені досліджують коучинг як чинник розкриття потенціалу 

особистості в різноманітних галузях діяльності (Т. Голві, М. Аткінсон, М. Дауні,  

С. Беттлі, Д. Уітмор) і як технологію в освіті (А. Браун, Дж. Джеймсон, К. Колет). 

Зазначимо, що само поняття «коуч» (з угорської – віз, кибитка, карета) має довгу 

історію. Уперше він почав використовуватися ще в XVI столітті в Англії саме як 

транспортний засіб, «те, що швидко доставляє до мети і допомагає рухатися» [1, с. 

84]. 

На якісно новий рівень застосування поняття «коуч» вийшло у другій 

половині XIX століття: так стали називати людей, які надавали приватні освітні 

послуги, так званих репетиторів. З кінця XIX століття поле використання терміну 

«коуч» розширилося спортивною сферою; коучами вважали тренерів, 

майстерність яких дозволяла вихованцям мобілізувати всі свої можливості і 

ресурси й вибороти перемогу. З часом діяльність наставника, педагога, 

інструктора, який демонстрував уміння створити умови для максимальної 

реалізації власних можливостей особистості для отримання високих результатів і 

досягнення успіху у будь-якій діяльності також стали називати коучингом. 

Наприкінці XX століття можливості коучингових технологій для побудови 

ефективних і результативних взаємовідносин привернули увагу представників 

комерційних структур. Коучингові практики навіть отримали офіційне визнання в 

бізнесі й сьогодні займають вагоме місце у роботі, спрямованій на вдосконалення 

корпоративної та управлінської діяльності багатьох компаній, на розвиток певних 

бізнес-ідей тощо. 

Про ефективність і популярність коучингу на сучасному етапі суспільного 

розвитку свідчить факт наявності широкої мережі шкіл коучингу (понад 50), 

значної номенклатури його видів (понад 500), які охоплюють усі сфери соціальної 

комунікації й діяльності. Статусу професійної діяльності коучинг набув у 90-ті рр. 

XX століття, а з 2001 р. впевнено закріпився на світовому рівні із заснуванням 

Міжнародної Федерації Коучів [1, с. 84]. 

Вагомих результатів коучингові технології досягли й в педагогічній 

професійній сфері. Як показало вивчення психолого-педагогічної літератури [1, 2, 

3, 4, 5], використання інноваційних освітніх коучингових технологій у 

педагогічному процесі дозволяє розв’язати цілий комплекс завдань, а саме: 

 реалізація системно-діяльнісного та особистісно-орієнтованого 

підходу в навчанні; 

 установлення творчого партнерства; 

 надання індивідуальної підтримки, урахування особистісних якостей 

здобувача; 
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 розкриття внутрішнього потенціалу того, хто навчається; 

 розвиток особистості через зацікавлення; 

 формування відповідального ставлення особистості до навчання; 

 активізація пізнавальної мотивації здобувачів; 

 розвиток гнучкості та здатності людини швидко й ефективно 

реагувати у критичних ситуаціях тощо. 

Вивчення та аналіз психолого-педагогічній літературі [1, 2, 3, 4, 5] 

дозволили встановити, що в сучасному освітньому просторі успішно 

функціонують такі види коучингу: індивідуальний, груповий, командний, 

кар’єрний, корпоративний, бізнес-коучинг, лайф-коучинг, коучинг конфліктів 

тощо. Виникнення усіх цих різновидів коучингу обумовлено різними формами 

роботи, ступенем складності педагогічних завдань, цілями та змістом 

педагогічного процесу. Проте загальна стратегічна мета усіх коучингових 

програм визначає їх спільну позицію стосовно ставлення до вихованців, учнів. 

Організація спеціальної індивідуальної підтримки дозволяє особистості 

об’єктивно оцінити ситуацію, що склалася, проаналізувати її, знайти 

конструктивне рішення проблеми, раціонально його реалізувати. 

На наш погляд, особливого значення можливості коучингових технологій 

набувають при підготовці майбутніх вчителів. У закладах вищої педагогічної 

освіти вважаємо необхідним та доцільним введення вибіркової навчальної 

дисципліни «Коучингові технології в освіті» на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти. Метою викладання навчальної дисципліни є: сприяння формуванню 

здатності здобувачів розв’язувати професійні завдання забезпечення якості 

навчання і викладання, підтримки, удосконалення професійних компетентностей, 

підтримки особистісного та професійного розвитку. Вивчення дисципліни 

«Коучингові технології в освіті» сприятиме формуванню у здобувачів вищої 

освіти таких компетентностей: 

 здатність застосовувати можливості освітнього середовища для 

досягнення особистісних, міжпредметних та предметних результатів навчання й 

забезпечення якості освітнього процесу; 

 готовність до взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу; 

 формування комунікативної компетентності. 

Результатами вивчення дисципліни «Коучингові технології в освіті» є: 

здатність здійснювати коучинговий підхід з використанням копінгових стратегій з 

метою підтримки, мотивації, включення у навчання, забезпечення зворотного 

зв'язку; демонструвати вміння конструктивно розв’язувати професійні і науково- 

педагогічні проблеми, попереджати міжособистісні конфлікти, знаходити 

оптимальні рішення і варіанти виходу зі складних педагогічних ситуацій; 

здатність налагоджувати продуктивну професійно-педагогічну взаємодію, 

суб’єкт-суб’єктну комунікацію. 

Отже, використання педагогічного потенціалу коучингових технологій 

сприяє розв’язанню цілого комплексу актуальних завдань індивідуального 

розвитку і професійного зростання особистості. Упровадження коучингових 

технологій у процес навчання майбутніх учителів забезпечує створення
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унікального освітнього середовища, особливих психолого-педагогічних умов для 

їх науково-теоретичної і практичної підготовки, удосконалення навичок 

професійної комунікації студентів. Розроблена нами дисципліна «Коучингові 

технології в освіті» дозволить реалізувати можливості коучингових технологій у 

підготовці майбутніх учителів. 
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У статті представлено змістовну характеристику понять 

«інформатизація» і «цифровізація» як складників інформаційно- 

цифровоїкомпетентності молодшого школяра. Розкрито структуру цифрового 

освітнього середовища як сукупності інформаційних систем і показано роль 

позанавчальної діяльності молодшого школяра у формуванні його інформаційно- 

цифровоїкомпетентності. 

Ключові слова. Інформатизація, цифровізація, інформаційно-цифрова 

компетентність молодшого школяра,позанавчальнадіяльність 
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The meaningful description of the concepts “informatization” and 

“digitalization” as the components of information and digital competence of primary 

school pupils has been presented in the article. The structure of the digital educational 

environment as a set of Information Systems has been revealed as well as the role of 

extracurricular activity of primary school pupils in the formation of their information 

and digital competence has been demonstrated. 

Keywords.informatization, digitalization, information and digital competence of 

primary school pupils, extracurricular activities 

 

У науковій літературі «інформатизація» розуміється як організований 

соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов 

для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, організацій на 

основі формування і використання інформаційних ресурсів. Фактично це 

інструмент у вигляді програм, платформ, комп’ютерної техніки. Цифровізація – 

це повсюдне впровадження цифрових технологій в різні сфери життя, зокремав 

освіту [1, с. 33]. Слідуючи тренду суспільного розвитку, на думку К. Борисової, 

«на передній план виходить гібридне навчання – сучасна освітня технологія, 

основу якої становить концепція об’єднання технологій класно-урочної системи і 

технологій електронного навчання, що базується на нових дидактичних 

можливостях, що надаються штучним інтелектом і сучасними інформаційними 

навчальними засобами» [1, с. 34]. По суті, авторка говорить про те, що цифрова 

платформа все ширше поширюється в освітньому просторі і це тягне за собою 

зміну сутності навчально-виховного процесу, посилення ролі позаурочної 

діяльності і, передусім, соціально-педагогічної. 

У зв’язку з цим зазначаємо, що в науковій літературі з’явилося і активно 

використовується категорія «цифрове освітнє середовище» як відкрита сукупність 

інформаційних систем, призначена для забезпечення різних завдань освітнього 

процесу. Якщо єдиної точки зору на це поняття в літературі немає, то її зміст в 

контексті загальноосвітньої школи особливих розбіжностей не викликає і включає 

до себе: 

1. Цифровий контент, представлений сукупністю цифрових освітніх 

ресурсів (онлайн-курси, цифрові бібліотеки, бази даних навчального призначення, 

інформаційно-довідкові системи) і цифрових слідів, що представляють собою 

результати навчальної, наукової освітньої та професійної діяльності учасників 

освітнього процесу в цифровому форматі. 

2. Цифрові технології та засоби їх реалізації (методичні, інформаційні, 

технічні та програмні засоби цифрових технологій, мобільні пристрої, планшети, 

комп’ютери, інше цифрове обладнання та їх програмне забезпечення). 

3. Сукупність сучасних педагогічних технологій і методик, що забезпечують 

можливість ефективно використовувати ресурси цифрових технологій у 

навчальному процесі [2, с. 363]. 

В. Клепіков, О. Пономарьова, І. Сатаєва виділяють в якості суб’єкта 

діяльності, що формує або реалізує освітнє середовище школи – «цифрову 

школу». Вони розглядають цифрову школу як систему навчання, засновану на 

процесі актуалізації цифрових освітніх ресурсів, що формує і реалізує готовність 
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користувача до роботи з інформацією за допомогою використання сучасних 

інформаційно-цифрових технологій. Автори розробили і запропонували модель 

цифрової школи, що складається з трьох компонентів: адміністративного модуля 

– основного навчального модуля, додаткового навчального модуля і техніко- 

технологічного модуля [3, с. 74]. Залишаючи поза аналізом всю модель цифрової 

школи, звернемо увагу тільки на один модуль – це додатковий освітній модуль. За 

задумом авторів він призначений для розширення взаємодії учнів із цифровими 

технологіями в умовах позаурочної діяльності, мотивуючи учнів на подальше 

навчання. 

На наш погляд, реальні можливості цього модуля набагато ширше. Якщо 

проаналізувати схему моделі цифрової школи, то ми зауважимо, що за 

додатковим модулем [3, с. 75] автори відносять: інтернет-зал для позаурочного 

доступу учнів до цифрових освітніх ресурсів, медіатеку цифрових ресурсів, відео 

студію і шкільне телебачення, цифрову лабораторію, студію робототехніки, пари 

тренажерів віртуальної і додаткової реальності, ігровий центр. Для розв’язання 

завдань нашого дослідження цей модуль може бути науково-методичним 

орієнтиром в організації процесу соціально-педагогічної комунікації в умовах 

кіберсоціалізації. 

Ряд дослідників розглядають ситуацію «цифрової соціалізації» молодших 

школярів у контексті «цифрового дитинства». Акцент при цьому робиться на 

використанні позаурочної соціально-педагогічної діяльності як універсального 

засобу формування цифрової компетентності молодших школярів. Це діяльність в 

умовах цифрової соціалізації продукує нові смисли комунікації. Учням 

«надається можливість артикулювати свої думки і почуття мовою, яка є найбільш 

комфортною, логічною. Робота у відкритому інформаційному просторі, в 

глобальних мережах вимагає здатності встановлювати нелінійні зв’язки між 

різними джерелами інформації, інтегрувати інформацію самостійно 

інтерпретувати отриманий пізнавальний результат» [4, с. 98–99]. 

Так, учень у позаурочній діяльності здатний освоїти навик створення 

власного профілю в соціальних мережах і грамотного його використання для 

змістовної соціально активної діяльності, навик використання різних месенджерів 

і ІР-телефонії, стати активним учасником чатів і форумів. При соціально 

педагогічному супроводі ці неминучі інновації молодшим школярем будуть 

освоєні в пізнавальному ключі. Він зможе в соціальних мережах успішно 

самопрезентуватися, освоїти різні соціальні ролі, що, своєю чергою, сприятиме 

формуванню успішної громадянської ідентичності та активної соціальної позиції. 

На думку фахівців, «позанавчальна діяльність соціальної, громадянської 

спрямованості в галузі цифровізації та інформаційної грамотності може бути 

інтегрована в гуртки, клуби, об’єднання з освоєння комп’ютерної цифрової 

грамотності. Робота різних за формою груп, реалізація програм позаурочної 

діяльності сприятимуть отриманню молодшим школярем необхідного йому 

комплексу знань, умінь, навичок і компетентностей, які, своєю чергою, 

забезпечуватимуть безпечне, ефективне і результативне використання цифрових 

технологій і ресурсів Інтернету, розвиток цифрової компетентності учнів» [5, с. 

379]. 
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Автори відзначають, що саме соціально-педагогічна діяльність у цьому 

напрямі буде найбільш ефективно сприяти отриманню, по-перше, особистісних 

результатів: готовність і здатність до саморозвитку, уміння співвідносити свої 

вчинки з прийнятими етичними принципами, навик адекватної оцінки моральних 

характеристик поведінки при роботі з будь-якою інформацією, зокремав мережі 

Інтернет; по-друге, метапредметних результатів, що включають комунікативні 

універсальні дії, пов’язані з уміннями взаємодії: поділитися інформацією, 

відстояти свою позицію, вступати в діалог, домовлятися про правила спільної 

діяльності, спілкування і т. ін. 

Отже, цифрова компетентність молодшого школяра стане основою його 

успішності в цифровому світі, а позаурочна діяльність такого характеру стане 

пропедевтикою розвитку соціальної активності в ситуації цифрової соціалізації» 

[5, с. 379]. 

Учені констатують, що сучасна початкова школа все більше перетворюється 

в школу цифрову, школу, яка активно впроваджує й використовує цифрове 

навчання та інформаційно-комунікативні технології, що дозволяють ефективно 

формувати і розвивати інформаційно-цифрову компетентність молодшого 

школяра. Це наочно підтверджується появою нових методів організації соціально- 

педагогічної комунікації в початковій школі. Дослідники відносять до них 

«наочні цифрові ресурси (анімації, презентації, комп’ютерні моделі), словесні 

(перегляд відеороликів, відео конференції, телемости), практичні (комп’ютерні 

освітні програми, комп’ютерні тренажери та інтерактивні ігри). 

Нові методи починають все ширше застосовуватися завдяки таким 

технологіям, як технологія віртуальної реальності, спільних експериментальних 

досліджень педагога та учнів, панорамних зображень, 3D моделювання, 

технології малих засобів інформатизації, робототехніки, створення 

мультимедійних продуктів та інтерактивного навчального та дозвіллєвого 

контенту» [6, с. 396]. 

Ці та інші цифрові методи можуть з успіхом використовуватися в 

соціально-педагогічній роботі при проведенні позакласних заходів (конкурсів, 

КВК, екскурсій, святкових заходів), у гуртковій роботі, у дослідницькій і 

проєктній діяльності. Проведені наукові дослідження і передовий педагогічний 

досвід, описаний у науковій літературі, свідчить про те, що формування 

інформаційно-цифрової компетентності в початковій школі проходить найбільш 

ефективно, якщо забезпечується системний підхід і повна інтеграція навчальної та 

позанавчальної діяльності. 
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Впровадження практико-орієнтованого підходу у процесі підготовки 

майбутніх фахівців для закладів вищої освіти розглядається як засіб орієнтації 

навчального процесу на кінцевий продукт професійного навчання. На основі 

аналізу педагогічної літератури виокремлено чотири риси практико-орієнтованої 

професійної підготовки. 

Ключові слова: фахівці, заклад вищої освіти, процес підготовки, практико- 

орієнтований підхід, практика. 

The introduction of a practice-oriented approach in the process of training future 

professionals for higher education institutions is considered as a means of orienting the 

educational process to the final product of vocational training. Based on the analysis of 

pedagogical literature, four features of practice-oriented professional training are 

distinguished. 

Keywords: specialists, institution of higher education, training process, practice- 

oriented approach, practice. 

Система освіти України знаходиться у стані пошуку та впровадження форм, 

методів і засобів навчання, які б забезпечували підготовку висококваліфікованого, 
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творчого фахівця, здатного здійснювати постановку та розв’язання складних 

завдань. Адже тільки розвинена, ініціативна, активна, підприємлива, креативна 

особистість, що володіє багатим запасом знань та вмінь, може витримати 

конкурентну боротьбу в умовах нестабільності ринкової економіки. Ці вимоги 

ставляться перед майбутніми працівниками незалежно від роду діяльності. 

Кінцевим продуктом навчання у закладі вищої освіти є формування 

достатнього рівня професійно-педагогічної культури майбутнього науково- 

педагогічного фахівця, що дасть змогу реалізовувати її в подальшій практичній 

діяльності. Тому програми курсів вишів декларують формування у своїх 

випускників системи ЗУН (не тільки знання та уміння, але й здатність їх 

практичного застосування), а відтак кінцевий продукт навчання майбутнього 

викладача ЗВО визначається кінцевим продуктом навчання самих студентів, їх 

комунікативними уміннями, соціальними компетентностями. Це можна визначити 

як першу дидактичну закономірність практико-орієнтованого підходу. 

Загалом, практико-орієнтований підхід реалізується через розробку змісту і 

методів навчання, детермінованих конкретизованими кінцевими продуктами 

навчання. Оптимізація навчального процесу вимагає урахування всіх можливих 

закономірностей організації практико-орієнтованого змісту освіти. 

Аналізуючи практико-орієнтований підхід навчання технологіям 

продуктивного навчання у закладах вищої освіти, можна виокремити два важливі 

моменти. 1. Орієнтація педагогічного процесу на формування конкретних 

професійних або практичних навичок з технології, які вони можуть тут же 

реалізувати в ході педагогічної практики. 2. Особистісно-орієнтований підхід, що 

виявляється у численних продуктивних технологіях особистісно-орієнтованого 

навчання як обов’язковий елемент навчання із застосуванням технології 

особистісно-орієнтованого плану підготовки майбутнього фахівця ЗВО [5]. 

Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що категорію «практико- 

орієнтований підхід» науковці розглядають як засіб орієнтації навчального 

процесу на кінцевий продукт професійного навчання – конкретизовані види дій, 

засвоєні студентами у вигляді практичного досвіду з навчальною інформацією. 

Практико-орієнтований підхід вважається одним із найефективніших засобів 

професіоналізації навчання у ЗВО, оскільки максимально наближує студентів до 

майбутньої професійної діяльності [1]. Його сутність полягає в організації 

навчального процесу в контексті майбутньої професії шляхом відтворення у 

формах і методах навчальної діяльності студентів, реальних психолого- 

соціальних ситуацій, що супроводжують конкретну професійну діяльність. 

Зокрема, Д. Варнеке наголошує, що практико-орієнтований підхід – це активна 

форма організації професійної підготовки, призначена для застосування у 

теоретичному та практичному компонентах, що реалізується за допомогою 

насичення навчального процесу елементами професійної діяльності [7]; Є. М. Пост 

– як орієнтацію змісту і методів педагогічного процесу на формування у 

майбутніх фахівців практичних навичок роботи [9]; С. Пітч як систему 

навчальних проблемних ситуацій, методичних та ситуаційних завдань, 

спроектованих у професійну підготовку фахівців [8]. 
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У процесі професійної підготовки моделювати предметний зміст фахової 

діяльності та забезпечувати умови трансформації навчальної діяльності студента 

у професійну діяльність фахівця. Основним засобом реалізації практико- 

орієнтованого підходу є практико-орієнтовані завдання, а неодмінною умовою їх 

застосування – розробка коректних умов цих завдань. Впровадження практико- 

орієнтованого підходу вимагає створення викладачами середовища, в якому 

студенти мають можливість виявити і реалізувати свій інтерес до пізнання, 

зробити його усвідомленою потребою в саморозвитку, професійній та соціальній 

адаптації. Відтак саме прагнення знайти розумний баланс між академічною і 

прагматичною складовими професійної підготовки реалізовується у залученні 

студентів до створення практико-орієнтованих проєктів, які є результатом 

індивідуальної/колективної діяльності за чітко визначеними правилами [5]. 

Українська педагогіка вищої школи цілі впровадження практико- 

орієнтованого підходу вбачає у формуванні професійного досвіду студентів в 

процесі їх занурення в професійне середовище під час виробничої і 

переддипломної практики; у застосуванні професійно-орієнтованих технологій 

навчання, спрямованих на формування у майбутніх фахівців значущих для 

професійної діяльності компетенцій, професійно-важливих і соціально значущих 

якостей [3]. 

Відтак модель фахівця, підготовленого на основі практико-орієнтованого 

підходу, включає професійну компетентність; готовність до професійної 

діяльності та відповідні особистісні якості. Практико-орієнтований підхід по суті 

є переліком конкретних практичних дій, досвід застосування яких можливий в 

результаті інтеграції теорії й практики. 

Таким чином, під практико-орієнтованим підходом у підготовці фахівців 

для закладів вищої освіти розуміється орієнтація змісту і методів педагогічного 

процесу на формування у майбутніх фахівців практичних навичок роботи. 

Водночас практико-орієнтований підхід не виключає вивчення традиційних 

фундаментальних наук у поєднанні з прикладними, практичними дисциплінами 

на основі реалізації низки принципів, а саме: 

1) побудова цілісного освітнього середовища у трьох вимірах – 

навчальному, освітньо-рефлексивному і соціально-практичному; 

2) реалізація академічної мобільності та академічних свобод; 

3) забезпечення гнучкості й динамічності оновлення освітньо-професійних 

програм в цілому й окремими блоками; 

4) використання різних форм і методів професійної підготовки. 

Зміст практико-орієнтованого навчання включає як теоретичну частину 

(лекції, семінари, самостійну роботу, курсове та дипломне проектування, роботу з 

масивами інформації), так і прикладну або практичну частину (практичні та 

лабораторні роботи, ігрові форми підготовки, навчальну і виробничу практики, 

виконання проєктів спільно з викладачами ЗВО та фахівцями-практиками). Вони 

орієнтовані на стимулювання в задоволенні соціальних, фахових інтересів, мають 

вигляд конкретного документу – робочої програми, рекомендацій, проєкту 

закону, силабусу тощо. 
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Саме організація проєктної діяльності студентів потребує складання 

сценарію з визначенням функцій кожного учасника, обговорення проміжних 

результатів, їх корегування та презентації кінцевих результатів. Практико- 

орієнтований підхід передбачає й обов’язкове набуття студентами фаху на основі 

застосування позааудиторних форм професійної підготовки за рахунок виконання 

ними практичних завдань з обраного профілю навчання за участю професіоналів 

цієї діяльності. 

Науковці виокремлюють чотири риси практико-орієнтованої професійної 

підготовки: 

1) створення у ЗВО середовища, що стимулює формування у студентів 

мотивованої усвідомленої потреби в набутті професійних компетенцій; 

2) впровадження практико-орієнтованої технології професійної підготовки, 

що забезпечуватиме формування у майбутніх науково-педагогічних працівників 

відповідних якостей, досвіду виконання професійних обов’язків за профілем 

підготовки; 

3) організація практичної підготовки студентів на засадах формування 

професійної компетентності за профілем підготовки; 

4) розробка і впровадження інноваційних форм зайнятості студентів з 

метою вирішення ними реальних професійних, науково-практичних та дослідно- 

виробничих робіт відповідно до профілю навчання. 

Таким чином, застосування практико-орієнтованого підходу в процесі 

професійної підготовки надає їй найголовнішої цінності – студенти отримують 

досвід майбутньої фахової діяльності, що створює відповідний рівень їх 

компетентності; змінюється акцент у навчальній діяльності студентів, скеровуючи 

їх дії на інтелектуальний та фаховий розвиток за рахунок зменшення частки 

репродуктивної діяльності. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДОЮ 

 

Танько А .В. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

докторант відділу організації освітньо-наукової підготовки 
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На основі аналізу положень законодавчих документів, наукової літератури, 

досвіду організації підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів до 

взаємодії з громадою у статті висвітлено зміст, визначено складники (розвиток 

мотивації, становлення правосвідомості, засвоєння активної громадської позиції 

тощо) та найбільш ефективні форми такої підготовки. 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні працівники, 

правоохоронні органи, взаємодія з громадою. 

Based on the analysis of the provisions of legislative documents, scientific 

literature, experience of training future law enforcement officers to interact with the 

community, the content, identifies components (development of motivation, legal 

awareness, active public position etc.) and the most effective forms of such training 

have been highlighted in the article . 

Keywords: professional training, future employees, law enforcement agencies, 

interaction with the community. 

 

Розвиток України як демократичної і правової держави, прагнення 

українського суспільства стати повноправним учасником світової правової 

спільноти зумовлює необхідність опанування світовими стандартами 

забезпечення прав і свобод людини, зокрема у роботі правоохоронних органів 

держави з населенням. Відповідно, актуальним стає підготовка майбутніх 

правоохоронців до ефективного запровадження в Україні нової моделі 

поліцейської діяльності, яка тяжіє до європейських демократичних аналогів й 

передбачає тісну правову взаємодію з населенням. 

У працях зарубіжних вчених (Л. Дамерт, М. Малоун [2], Г. Мешко, 

М. Модіч, М. Налла [1]) з цього приводу відзначається ефективність практики 

поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду, довіру і прозорість правових 
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відносин, активізацію правозахисної активності жителів спільноти, дружню 

співпрацю з поліцією у підтримці громадського порядку тощо. 

Європейський досвід свідчить, що реальне функціонування у державі 

механізмів громадського регулювання діяльності поліції, підзвітності громаді, 

партнерської взаємодії поліції та населення (Community Policing) забезпечує 

підтримання законності і правопорядку, оскільки ґрунтується на встановленні 

зворотного зв’язку безпосередньо з отримувачами поліцейських послуг, 

орієнтуванні на їхню думку, врахуванні потреб, втіленні громадських проєктів 

тощо. 

В Україні новий підхід у діяльності працівників поліції з громадою почав 

впроваджуватися із затвердженням Закону України «Про Національну поліцію» 

(2015 р.), в якому відображено необхідність для працівників поліції на сучасному 

етапі розвитку правоохоронної сфери суспільства систематично підвищувати 

рівень особистісної готовності у напрямі реалізації ключової мети роботи органів 

поліції – забезпечення прав і свобод людини. Важливі положення у цьому напрямі 

накреслено в Наказах Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Положення про організацію службової підготовки працівників Національної 

поліції України» (2016 р.), «Про затвердження Змін до Положення про 

організацію службової підготовки працівників Національної поліції України» 

(2020 р.), а також інших законодавчих актах. 

Отже, досліджувана проблема є актуальною в умовах перетворення роботи 

правоохоронних органів України, орієнтування їх на опанування новими 

ефективними формами взаємодії поліції з громадою. 

Мета статті полягає у висвітленні на основі аналізу положень законодавчих 

документів, наукової літератури і досвіду організації підготовки майбутніх 

працівників правоохоронних органів до взаємодії з громадою змісту і найбільш 

ефективних форм такої підготовки. 

Сьогодні кардинальна зміна вимог до якості та рівня особистісної і 

професійної готовності поліцейських до взаємодії з громадою зумовила суттєву 

увагу вчених і практиків щодо оновлення змісту і форм організації освітньої і 

виховної роботи з поліцейськими як потенційними суб’єктами забезпечення прав 

і свобод людини у громаді. Специфіка освітньої роботи з майбутніми 

працівниками поліції зумовлюється особливостями сучасного стану світового й 

вітчизняного правового простору, визначається законодавчими актами України 

про освіту, вищу освіту, відомчу освіту в системі МВС України, й, крім того, 

здійснюється з урахуванням соціально-психологічних характеристик сучасної 

професійної молоді. 

Вимогою сьогодення стає вдосконалення змісту, форм та методів 

підвищення рівня готовності суб’єктів правової комунікації у громаді, насамперед 

у процесі первинної професійної підготовки і підготовки у закладах вищої освіти 

із специфічними умовами навчання, а, крім того, й у процесі післядипломної 

освіти та службової підготовки. 

Здійснений нами аналіз праць дослідників (О. Бандурка, Д. Кравцов, 

А. Маркова, Я. Посохова та ін.) щодо професійної підготовки майбутніх 

правоохоронців, а також вивчення реального стану організації такої підготовки в 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

200 

 

 

закладах системи МВС України дозволяє визначити складники змісту підготовки 

майбутніх поліцейських до взаємодії з громадою: розвиток мотивації здобувачів 

освіти у напрямі формування комунікативної готовності до майбутньої діяльності 

з населенням шляхом залучення до участі у різних формах навчальної комунікації 

і квазіпрофесійної активності; становлення правосвідомості майбутніх 

поліцейських на основі набуття досвіду застосування у змодельованих та 

реальних життєвих і професійних ситуаціях взаємодії з населенням морально- 

правових знань та вмінь, розуміння основ законності та правопорядку; розвиток 

моральних професійно спрямованих якостей та характеристик особистості 

курсантів і слухачів як основи для побудови прозорих відносин з громадою; 

оволодіння широким діапазоном форм співпраці поліції з громадою та 

громадянами у сфері забезпечення прав і свобод людини, що залежить від 

численної кількості завдань і напрямів діяльності цієї служби; формування 

загальної і спеціально-правової комунікативної та медійної культури майбутніх 

правоохоронців, пов’язаної із розумінням ієрархії правових та моральних 

цінностей у житті людини, зокрема й у професійній сфері, ціннісного ставлення 

до професії правоохоронця, здатності до застосування найвищих моральних норм 

у процесі професійної діяльності з громадянами; засвоєння активної громадської 

позиції, формування суб’єктності майбутнього фахівця на основі розвитку вмінь 

самостійно оцінювати й приймати професійні рішення, що визначають стратегію 

поведінки та професійної діяльності правоохоронця з урахуванням 

громадянських, моральних, правових норм сучасного суспільства. 

Реалізація змісту підготовки майбутніх працівників поліції має базуватися 

на низці відповідних форм, які також потребують розробки та теоретичного 

обґрунтування. Підкреслимо, що розробка форм підготовки майбутніх 

працівників поліції до взаємодії з населенням має важливе значення, оскільки 

саме ці складники процесу підготовки визначають її стратегію, зміст, результати 

освітнього процесу. 

Підсумовуючи результати вивчення результатів підготовки поліцейських до 

правоохоронної діяльності з громадянами у питаннях забезпечення прав і свобод 

людини, підкреслимо зокрема ефективність такої форми виховної роботи, як 

масові просвітницькі і популяризаторські заходи в громаді, що виступають дієвою 

формою виховної роботи, застосування якої може ефективно сприяти 

позитивному налаштуванню майбутніх поліцейських на діяльність з населенням, 

розвитку бажання підвищувати правові знання, здобувати практичні уміння щодо 

їх застосування у професійних та життєвих ситуаціях. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, відзначимо, що серед 

елементів змісту і форм організації роботи зі здобувачами освіти щодо 

формування готовності до професійної поліцейської взаємодії з громадою 

найбільш ефективними є ті, що практично забезпечують розвиток комунікативної 

культури майбутніх поліцейських, набуття ними досвіду роботи в громаді. 

Майбутні фахівці мають навчитися цінувати власну працю та дбайливо ставитися 

до потреб населення, будувати власне життя та професійну діяльність відповідно 

до правил та норм законності й найвищих моральних норм суспільства. 
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Трубавіна І. М. 

доктор педагогічних наук, професор 

Національна академія Національної гвардії України, 

м. Харків, Україна 

 

У статті розкривається необхідність розв’язання проблеми впровадження 

нової навчальної дисципліни в заклад вищої військової освіти Національної гвардії 

України – військово-соціальної роботи. Уперше визначено теоретичні засади її 

наповнення - політика сталого розвитку і державна соціальна політика, 

розкрито проблеми визначення її змістового наповнення. 

Ключові слова: військово-соціальна робота, політика сталого розвитку, 

соціальна політика, соціальні проблеми військовослужбовців і членів їх сімей, 

навчальна програма, «допомога для самодопомоги», «кризове втручання». 

The article reveals the necessity of solving the problems of introduction of 

Military and Social Work as a new academic discipline in the institution of higher 

military education of the National Guard of Ukraine. For the first time, the theoretical 

foundations of the content of it are determined. It includes the policy of sustainable 

development and state social policy. The problems of determination of the substantive 

content of it are revealed. 

Key words: military and social work, policy of sustainable development, social 

policy, social problems of military personnel and members of their families, curriculum, 

“help for self-help”, “crisis intervention”. 

 

Успішне виконання бойових завдань військовослужбовцями, високий 

моральний дух армії, її рівень боєздатності багато в чому залежить від морально- 

психологічного забезпечення її, зокрема, в аспекті військово-соціальної роботи. 

Керівні документи Національної гвардії України (далі ‒ НГУ) дають підстави 

свідчити про важливість і необхідність означеного напряму роботи з 

військовослужбовцями і членами їх сімей, проте розкривають її в контексті 

соціальної політики держави щодо військовослужбовців. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10439463.2020.1744600?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10439463.2020.1744600?scroll=top&needAccess=true
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Соціальна політика України сьогодні орієнтується на партисипативну 

модель соціальної політики, у той час, як інші країни зорієнтовані на модель 

загального добробуту та політику сталого розвитку. З огляду на це, військово- 

соціальна робота розглядається нами як підсистема соціальної роботи, напрям 

реалізації соціальної політики і політики сталого розвитку [1], що розширює її 

зміст від пільг і виплат, соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх 

сімей до надання комплексу соціальних послуг у розв’язанні всіх соціальних 

проблем військовослужбовців на основі допомоги для самодопомоги і кризового 

втручання [2; 3]. 

Зазначимо, що в контексті сталого розвитку соціальні послуги мають 

надаватися в громаді, де розташована військова частина і мешкають 

військовослужбовці і члени їх сімей, якщо вони перебувають у складних 

життєвих обставинах (за законодавством України про соціальну роботу і 

соціальні послуги), а військово-соціальна робота надає свої соціальні послуги 

виключно на своїй території військової частини своїм підлеглим. 

Сьогодні, під час тривалого військового конфлікту на Сході України, 

пандемії, гуманітарної кризи в суспільстві виникли нові соціальні проблеми 

військовослужбовців і членів їх сімей, які не можуть бути вирішені силами одного 

– двох психологів військової частини, вимагають тривалої соціальної роботи з 

фахівцями різних сфер. Це обумовлює доцільність взаємодії в громаді військових 

і соціальних працівників в інтересах вирішення проблем військовослужбовців і 

об’єднання ресурсів до розв’язання цих проблем (наркоманія, алкоголізм, 

суїциди, девіантна поведінка, насильство в сім’ї, жорстоке поводження з дітьми 

тощо). 

Означені проблеми не є новими для військових, але вони мають вже інші 

причини аніж традиційні, вони стали поширеними і вимагають тривалого 

вирішення у взаємодії соціальних працівників соціальних служб громади, шкіл і 

військових. Тому військово-соціальна робота починає вирішувати цілі сталого 

розвитку і вимагає налагодження взаємодії в громаді й об’єднання ресурсів 

військових і місцевого самоврядування. 

Саме це й зумовило введення вперше нової дисципліни «Військово- 

соціальна робота» для підготовки майбутніх офіцерів тактичного рівня – 

майбутніх заступників командирів рот по роботі з особовим складом в 

Національній академії Національної гвардії України, що вимагало розробки її 

першої навчальної програми і силабусу. 

Головна увага при вивченні дисципліни приділяється створенню соціальних 

умов у підрозділах НГУ для реалізації прав і свобод військовослужбовців, 

розв’язання проблем соціалізації та адаптації, інтеграції як професійних 

військових, так і мобілізованих громадян, що служать своїй країні, професійним 

умінням через надання соціальних послуг військовослужбовцям та членам їх 

сімей. Випускники закладів вищої військової освіти НГУ повинні мати уявлення 

про суть, особливості, принципи, нормативну базу, суб’єктів та клієнтів 

соціальної роботи з військовослужбовцями, її теоретичні основи, передовий 

вітчизняний і закордонний досвід, вміти виявляти проблеми і потреби клієнтів 

соціальних послуг і створювати соціальні умови у військовому колективі для їх 
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задоволення і вирішення, організовувати надання соціальних послуг відповідно 

до ресурсів, виявлених потреб і проблем, демонструвати цінності та якості, що 

притаманні професійним військовим у демократичних країнах і соціальним 

працівникам, які відповідають кодексам етики і чинного законодавства. 

Розробка програми вимагала вивчення закордонного (Швейцарія, США, 

Канада, Німеччина, Франція) і вітчизняного досвіду (ВСУ, МВС, ДПСУ) ведення 

військово-соціальної роботи згідно з можливостями адаптації якого у 

відповідності до чинного законодавства в Україні було визначено такі проблеми у 

підготовці майбутніх офіцерів до військово-соціальної роботи в НГУ з особовим 

складом: 1) відсутність законодавчо визначеного терміну «військово-соціальна 

робота»; 2) розпорошення соціальних проблем військовослужбовців по різним 

службам НГУ, які забезпечують розв’язання соціальних проблем 

військовослужбовців і членів їх сімей, відсутність системи саме військово- 

соціальної роботи. Наприклад, профілактика негативних явищ, зокрема суїцидів, 

не входить до змісту військово-соціальної роботи. 

Це означає, що практично немає єдиних технологій роботи і розуміння 

спільної методології вирішення вказаних явищ, що вимагає включення теми 

соціальні проблеми військовослужбовців і членів їх сімей як основу військо- 

соціальної роботи. 

Тож існує необхідність методологічного, теоретичного, методичного, 

правового обґрунтування військо-соціальної роботи, вивчення закордонного 

досвіду і вітчизняного досвіду для піднесення престижу її серед 

військовослужбовців і показу її значущості і можливостей, які є ширшими за 

соціальний захист і соціальні гарантії; 3) не всі соціальні проблеми 

військовослужбовців і членів їх сімей вирішуються соціальними гарантіями і 

пільгами, питання соціально-педагогічного і психологічного, комплексного 

вирішення проблем девіантної, делінквентної, аддиктивної поведінки, насильства, 

жорстокості, агресії вимагають уваги до питань надання допомоги для 

самодопомоги і кризового втручання, що можливо у співпраці з соціальними 

службами громади і створенні військово-соціальної служби у військових 

частинах; 4) виникають нові соціальні проблеми військовослужбовців, які досі не 

були актуальними (пошук роботи членам сім’ї в умовах пандемії, їх 

перенавчання, профорієнтація, соціальна реабілітація військовослужбовців після 

бойових дій, соціальна робота з військовослужбовцями, які отримали поранення 

тощо). Пошук ефективних шляхів їх вирішення в нових умовах є актуальним і 

конче важливими. 

Саме ці питання стали ключовими при розробці програми навчальної 

дисципліни «Військово-соціальна робота», яка знаходиться в стані обговорення і 

впровадження в Національної академії НГУ. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ 

ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 

 

Усиченко О. В. 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 
 

У статті розкрито суть суб’єктивних і об’єктивних чинників, які несуть у 

собі загрозу негативного впливу на користувачів Інтернет-ресурсами. 

Обґрунтовано необхідність формування інтелектуально-оцінювальних умінь 

учнів закладів загальної спеціальної освіти. Автором установлено, що 

сформованість зазначених умінь надає можливість учневі критично 

опрацьовувати та ефективно застосовувати інформацію в процесі навчання і 

самооосвіти. 

Ключові слова: учень, заклад загальної спеціальної освіти, Інтернет, 

інформація, інтелектуально-оцінювальні вміння. 

The article reveals the essence of subjective and objective factors that pose a 

threat of negative impact on users of Internet resources. The necessity of forming the 

intellectual-evaluative skills of students in institutions of general special education is 

substantiated. The author determines that the development of these skills provides 

students with the opportunity to critically process and effectively apply information in 

the process of learning and self-education. 

Key words: student, institution of general special education, Internet, 

information, intellectual-evaluative skills. 

Сучасне суспільство все більше набуває рис інформаційного суспільства. 

Основним фактором, що перетворює наше життя, є інформація. Навчально- 

пізнавальна діяльність здобувачів освіти здійснюється в межах сучасного 

інформаційно-освітнього середовища, яке являє собою системно організовану 

сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення, 

нерозривно пов’язане з учнем як суб’єктом освіти. Швидке оновлення знань, 

включаючи базові, ставить перед закладами освіти завдання підготовки 

випускників, здатних: 
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– адаптуватися до швидко змінюваних умов сучасного суспільства, 

самостійно здобувати необхідні для успішної професійної діяльності знання і 

навички, застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних завдань; 

– самостійно, критично мислити, вміти бачити виникаючі в реальній 

дійсності проблеми і шукати раціональні шляхи їх вирішення, використовуючи 

сучасні освітні технології; 

– грамотно працювати з інформацією, знаходити й обробляти інформацію, а 

також ефективно використовувати інформаційні ресурси, у тому числі мережі 

Інтернет, для вирішення поставлених професійних завдань. 

Завдання сучасних закладів освіти диктують необхідність переходу від 

використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій тільки для 

підтримки традиційного освітнього процесу і репродуктивних методів навчання 

(підвищення рівня наочності, оперативний контроль засвоєних знань, тренінг 

типових умінь тощо) на забезпечення впровадження методів і засобів, 

орієнтованих на розвиток універсальних навчальних дій, творчих здібностей та 

дослідницьких умінь учнів. Усе більше і більше в різні сфери життя, у тому числі 

освітню, входить Інтернет. У зв’язку з тим, що в число користувачів Мережі 

включаються учні різного віку, необхідно приділяти першочергову увагу 

Інтернету як педагогічній технології в освітній практиці. 

Проблема ролі та значення Інтернет-ресурсів у межах освітньої діяльності 

постала разом із глобальним поширенням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в Україні. За останні десятиліття припадає період активного 

дослідження означеної проблеми в рамках педагогічної науки (С. Агапонов, 

О. Андрєєв, М. Бухаркіна,   М. Кісіль,   О. Кущенко,   М. Моїсеєва,   Г. Онкович, 

О. Полат та ін.), проте низка питань лишаються маловивченими, зокрема 

підготовка учнів до інтелектуально-оцінювального опрацювання інформації. 

Інтернет як педагогічна технологія значною мірою впливає на 

фундаментальні зміни, що відбуваються в суспільстві, в освітній практиці, 

поступово витісняючи традиційні форми отримання інформації. Фактично мережа 

Інтернет сьогодні ‒ реальність, ігнорувати яку вже не можливо. 

Зростання кількості осіб, які мають в індивідуальному користуванні 

комп’ютери, стрімкий розвиток комп’ютерної техніки, розширення і збільшення 

пропускної спроможності каналів зв’язку, обсягу інформації, створення 

програмних продуктів, що полегшують її швидкий пошук і отримання, 

можливість надання власної інформації, визначають принципово нові способи 

спілкування (електронна пошта, телеконференції, чати тощо), роблять Інтернет 

важливим фактором інформаційної взаємодії. Поступово до Інтернету 

підключаються заклади середньої спеціальної освіти (далі ‒ ЗССО). У світлі цього 

здобувачі освіти отримують нові можливості щодо користування Інтернет- 

ресурсами для вирішення освітніх завдань. 

Для того щоб цілеспрямовано і науково обґрунтовано застосовувати 

Інтернет-ресурси вчителю важливо знати, які освітні завдання можна вирішувати 

за їх допомогою, які методичні функції вони виконують і які види навчально- 

пізнавальної діяльності мають підтримувати та ініціювати. Це визначає потребу в 

створенні нових методів і технік навчання в означених ресурсах, розробці
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відповідного дидактичного забезпечення їх. Отже, проєктування педагогом 

освітнього процесу в інформаційно-освітньому середовищі з використанням 

Інтернет-ресурсів вимагає нових підходів не тільки до планування нових освітніх 

результатів, але й до відбору методів і форм організації освітнього процесу. 

Контингент здобувачів освіти ЗЗСО складають переважно учні старшого 

підліткового віку, у яких остаточно не сформовані світогляд, моральна позиція, 

ставлення до явищ і фактів навколишньої дійсності, уміння робити оціночні 

судження тощо. Тому робота учнів ЗССО вимагає педагогічного супроводу, адже 

при взаємодії учнів з інформацією виникає низка суб’єктивних і об’єктивних 

чинників, які несуть у собі загрозу негативного впливу на учнів: 

– інформація в Інтернеті виявляється не завжди достовірною і хаотичною; 

її достовірність часто не представляється можливим перевірити, обґрунтування 

різних тверджень може бути некоректним, інтерпретація фактів спотвореною. 

Інтернет-інформація у багатьох випадках є продуктом «індустрії свідомості», 

діяльність якої спрямована на маніпулювання свідомістю споживача інформації з 

політичними, економічними або іншими цілями; 

– здобувачі освіти ЗССО мало підготовлені до взаємодії з таким потужним 

джерелом інформації, яким є Інтернет. Учень найчастіше, самостійно інтерпретує 

отриману інформацію в залежності від знань, вікових особливостей, життєвого 

досвіду, загальнокультурного розвитку, комунікативного оточення тощо. Якою 

мірою учні зможуть правильно сприйняти отримувану інформацію залежитиме 

від того, наскільки вони підготовлені до аналітичної роботи з інформацією: чи 

розвинене в них критичне мислення, чи в змозі вони зробити правильну оцінку 

достовірності інформації, співвіднести її з наявними знаннями, зуміти правильно 

організувати інформаційний процес і забезпечити таким чином власну 

інформаційну безпеку. 

На підставі вивчення наукових праць учених (Ю. Жук [1], О. Сабірова [1], 

К. Якушина [3] та ін.) дійшли висновку про необхідність вивчення Інтернету як 

частини освітньої галузі в трьох аспектах: застосування комп’ютерних пристроїв 

(технічна складова); осмислення інформації (інтелектуальна складова); 

оцінювання інформації (оцінювальна складова). У контексті нашого дослідження 

найбільш важливими є дві останні складові. 

Дані проведеного нами пілотажного дослідження засвідчили, що учні ЗССО 

значною мірою розрізняються за ступенем мотивації та рівнем загальної 

підготовки до роботи з Інтернет-ресурсами. Більшість учнів уже володіють 

базовими вміннями роботи з комп’ютером, вільно орієнтуються в операційних 

середовищах та мають навички роботи з веб браузерами. Оскільки 

найпоширеніші веб браузери (Internet Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera) улаштовані за одним і тим же принципом, учні швидко 

опановують уміннями роботи з мережевими програмами. 

З огляду на вищевказане дійшли висновку про необхідність формування в 

учнів ЗССО інтелектуально-оцінювальних умінь. Проте в науковій літературі ця 

проблема недостатньо висвітлено, замало уваги приділяється формуванню 

означених умінь і на практиці. 
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Отже, тільки опанування комп’ютерного інструментарію не може вирішити 

проблему застосування Інтернету як педагогічної технології. Необхідно 

сформувати разом із загальнонавчальними і загальнокультурними вміннями 

інтелектуально-оцінювальні вміння й навички роботи з інформацією, яка 

надається в Мережі. У цьому учням має допомогти вчитель. 
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Наведено визначення поняття «цифрова компетентність лікаря». 

Зазначено, що одним із важливих завдань професійної підготовки є формування 

цифрової компетентності майбутніх лікарів-стоматологів. Проаналізовано 

педагогічний потенціал онлайн-курсів у галузі стоматології. Запропоновано в 

процесі підготовки майбутніх-лікарів використовувати відповідні онлайн-курси. 

Ключові слова: професійна компетентність лікаря, мобільність, 

самоосвіта, цифрові технології, стоматологія, освітні платформи, онлайн- 

курси. 

The definition of the concept of digital competence of doctor ls given. Determined 

that one of the important tasks of professional training is the digital competence of 

future dentist. Analysed the pedagogical potential of online courses in the field of 
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stomatology. Proposed in the process of preparing future doctors to use relevant online 

courses. 

Key words: professional competence of a doctor, mobility, self-education, digital 

technologies, dentistry teaching, education platform, online courses. 

Умови карантину, що пов’язані із захворюваністю населення 

короновірусом, висунули нові вимоги до лікарів. Такі фахівці мають працювати 

мобільно й ефективно, оскільки саме від своєчасної кваліфікованої медичної 

допомоги залежить «спасіння» пацієнта та його одужання. Сучасні лікарі мають 

орієнтуватися в насиченому інформаційному середовищі, а саме: використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для розв’язання проблем пацієнтів, 

надання їм термінової медичної допомоги в екстрених ситуаціях, консультування 

пацієнтів у віддаленому режимі та установлення зворотного зв’язку. У зв’язку з 

цим йдеться про необхідність формування цифрової компетентності лікарів, 

зокрема лікарів-стоматологів. 

На підставі результатів аналізу наукової літератури [1, 2, 3, 4, 5, 6], нами 

витлумачено поняття «цифрова компетентність лікаря» як здатність медичних 

працівників використовувати засоби ІКТ (смартфони, телемедицина, вайбер, 

електронна пошта тощо) для отримання необхідної інформації з метою 

покрашення якості обслуговування пацієнтів. Однак, як свідчить власний досвід 

педагогічної діяльності, у професійній підготовці недостатньо приділено уваги 

формуванню цифрової компетентності майбутніх лікарів-стоматологів. 

Зазначимо, що відкритості освіти відповідає нова тенденція формування її 

змісту, на базі освітніх ресурсів, призначених для використання у викладанні, 

навчанні, а також у наукових дослідженнях, що знаходяться в загальному доступі.  

Заслуговують уваги і практичної цінності відкриті онлайн-курси–МООС (Massive 

open online courses - MOOC) [2, с. 5–13], які надають нові можливості в сфері 

дистанційної освіти. 

Широке поширення МООС дослідники пов'язують з появою відкритого 

навчання (відкритих ресурсів і платформ з відкритим вихідним кодом) [1], 

зростанням соціальних мереж і прагненням до освіти [3]. До основних 

відмінностей масових онлайн курсів від традиційного академічного онлайн- 

навчання вони відносять: масовість, неоднорідність і відсутність репетитора [4, с. 

712–734]. Сьогодні для організації освітнього процесу засобами МООС 

використовують наступні педагогічні моделі: c-MOOC (заснована на філософії 

мережевої взаємодії [3], а-МООС (адаптована до індивідуальних освітніх потреб 

тих, хто навчається, включає диференційовані стратегії навчання та 

інтелектуальний зворотній зв'язок в реальному часі [5, c. 553–558; 8, с. 22–29]. 

Вибір окремої моделі, або поєднання моделей для організації навчання залежить 

від цілей курсу, платформи, команди розробників курсу. 

У межах дослідження проведемо аналіз педагогічного потенціалу існуючих 

онлайн-курсів МООС у галузі стоматології, завдяки яким доцільно формувати 

цифрову компетентність майбутніх лікарів-стоматологів. 

«Стоматологічна імплантація» (https://www.coursera.org/learn/implant- 

dentistry). Курс призначений для формування досвіду в галузі імплантації зубів і 

включає модулі: основні біологічні концепції, що лежать в основі інтеграції

http://www.coursera.org/learn/implant-
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тканин; комплексний план лікування з урахуванням фактичних потреб пацієнта; 

системні, анатомічні та поведінкові ризики, пов'язані з імплантацією зубів; 

хірургія імплантатів; види фіксації імплантат; естетика на імплантатах; 

аналізування клінічних випадків. 

«Введення до стоматології» (https://www.coursera.org/learn/dentistry101). 

Курс закладає початковий фундамент професійних навичок, знань і умінь 

студентів майбутніх лікарів-стоматологів, формує позитивну мотивацію до 

навчання за фахом, що є основою успішної діяльності лікаря-стоматолога. До 

основних завдань курсу відносяться: оволодіння знаннями анатомії порожнини 

рота, щелепи, тіла людини; формування уявлення про основи лікарської 

деонтології, семіології, діагностики основних стоматологічних захворювань, а 

також про причини цих захворювань, наслідки, зв'язки з іншими захворюваннями; 

ознайомлення з професійними нормами поведінки лікаря-стоматолога з 

пацієнтами та колегами; надання можливості огляду стоматологічних 

спеціальностей і застосовувані методів лікування. 

«Ротова порожнина: Здоров'я і Хвороби» (https://www.coursera.org/ 

Learn/oralcavity). Основне завдання курсу – сформувати уявлення про організацію 

взаємодії лікарів-дантистів і лікарів інших спеціалізацій при лікуванні пацієнтів з 

соціально значущої патологією: діабет, рак щитовидної залози, остеопороз, 

серцево-судинні захворювання, дерматологічні захворювання, рак крові, 

кісткового мозку. 

«Матеріали по гігієні порожнини рота» (https://www.mooc- 

list.com/course/materials-oral-health-coursera). Курс є міждисциплінарним і 

захоплює такі галузі знань як біологія, хімія, фізика, матеріалознавство та 

інженерія. Курс дає загальні уявлення про сучасні біоматеріали і клінічні наслідки 

від використання цих матеріалів в різних галузях стоматології. Також у межах 

курсу слухачі знайомляться із завданнями цифрової стоматології, процедурами і 

методиками випробувань механічних властивостей біоматеріалів. 

«Практичне  застосування цифрової  фотографії у стоматології» 

(https://www.mooc-list.com/course/improving-your-image-dental-photography- 

practice-futurelearn). Основне завдання курсу – сформувати навички створення 

використання цифрової фотографії в  стоматологічній  практиці: 

внутрішньоротову, екстраоральну і портретну. Курс призначений для підвищення 

кваліфікації медичних фотографів, що спеціалізуються в галузі стоматології, 

практикуючим лікарям-стоматологам, здобувачам стоматологічного факультету. 

«Комунікативні базові навички лікаря». Основне завдання курсу 

сформувати базові навички усного та письмового спілкування в сфері охорони 

здоров'я. Курс написаний англійською мовою і призначений як для здобувачів, 

так і для досвідчених лікарів різних спеціалізацій. 

Усі наведені курси мають практичну спрямованість; розроблені провідними 

професорами, експертами в певній галузі стоматології з різних країн Європи, Азії, 

Австралії, Америки; мають міждисциплінарну спрямованість; призначені для 

підвищення кваліфікації лікарів-практиків загального профілю, які бажають 

закріпити та поглибити свої знання в галузі стоматології, майбутніх лікарів- 

стоматологів. 

http://www.coursera.org/learn/dentistry101)
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Зміст модулів курсу мають як теоретичну, так і практичну спрямованість. 

Кожен модуль розрахований на тиждень і включає відео-лекції, «розбирання» 

клінічних випадків і практичні рекомендації, матеріали для самостійного 

навчання, вправи й питання для обговорення, а також назву, цілі модуля, що 

дозволяє слухачам цілеспрямовано вивчати модуль. Для перевірки розуміння 

відео-лекцій, матеріалів для самостійного вивчення курси включають вікторини, а 

для перевірки засвоєних знань наприкінці кожного модулю є тест. Система 

коментарів у курсах дозволяє слухачам обмінюватися досвідом, задавати питання, 

а викладачам відповідати на питання і давати рекомендації. По закінченню курсу 

слухачі пишуть випускне завдання або здають фінальний іспит і можуть отримати 

сертифікат про закінчення курсів. Матеріали курсів призначені тільки для 

освітніх цілей і не використовуються в якості професійної медичної консультації, 

діагностики або лікування. 

Отже, аналіз зазначених вище курсів показав, що вони мають великий 

педагогічний потенціал для формування цифрової компетентності і можуть бути 

використані: в межах підвищення кваліфікації викладачів медичних 

університетів, у процесі підготовки майбутніх лікарів-стоматологів в якості 

окремого факультативного курсу для отримання додаткової освіти, а також для 

самоосвіти. 
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У статті висвітлено значення початкового моделювання і конструювання 

для формування компетентностей молодших школярів, мету, завдання даних 

видів діяльності, визначено конструкторські об єкти, описано етапи формування 

конструкторського мислення, особливості вивчення даних технологій у 

початкових класах. 

Ключові слова: технічне моделювання, конструювання, конструкторське 

мислення, модель. 

The article highlights the importance of initial modeling and design for the 

formation of competencies of primary school students, purpose, objectives of these 

activities, identifies design objects, describes the stages of formation of design thinking, 

features of learning these technologies in primary school. 

Key words: technical modeling, designing, design thinking, model. 

 

Завдання Нової української школи у сучасному освітньому процесі – 

компетентнісний підхід до навчання загалом і , зокрема, процесів, пов язаних із 

розвитком в учнів ключових умінь. А саме, формування критичного мислення та 

розв язування проблем, розвиток креативності і уяви, цифрової грамотності, 

уміння спілкуватись і співпрацювати. Згідно з вимогами Державного стандарту,  

освітня галузь «Технології» забезпечує умови для поєднання інтелектуального, 

фізичного і соціального розвитку здобувачів освіти у трудовій і конструктивно- 

технологічній діяльності [4]. 

Професійна діяльність сучасного фахівця визначається відчуттям ситуації, 

творчим ставленням до праці, готовністю до змін, професійною мобільністю, 

прагненням до співпраці, самомотивуванням та мотивуванням інших на 

досягнення продуктивних результатів. Василь Сухомлинський писав: «Людина 

як особистість розкривається в тому, що вона створює, у чому виражає себе, 

утілює свій розум, свою майстерність». Майстерність вчителя не тільки навчати 

дітей певним знанням , а й розвивати їх уміння, формувати навички, підготувати 

до життя, до вибору професії. Саме у профорієнтаційній діяльності особливе 

місце належить вивченню основ моделювання і конструювання у початкових 

класах. 

Впровадження вивчення основ технічного моделювання і конструювання у 

початковій освіті проаналізували науковці у своїх працях М. М. Анісімова, 

В. С. Кузіна, Н. Н. Ростовцева, А. С. Хворостова, Т. Я. Шпікалова та інші. 

Особливості художньо-конструкторської діяльності вивчали С. І. Волкова, 

А. Н. Давідчук, Т. С. Комарова, А. П. Лурія, В. А. Моляко, В. І. Малков.



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

212 

 

 

 

 

Початкове технічне моделювання і конструювання – це перші спроби 

школярів до світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес 

опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і 

навичок. Знайомство з технічним моделюванням і конструюванням на заняттях 

технологічної галузі відбувається через пізнання технічної термінології, 

інформації про моделі, машини, механізми, виробництва і робочі професії [ 6 ]. 

Мета початкового технічного моделювання – розвиток творчих здібностей, 

пізнавальної та розумової активності дитини через залучення її до технічної 

творчості. 

Ознайомлення з технологією технічного моделювання і конструювання 

допомагає вирішити певні завдання: 

1) оволодіння школярами початкових технічних і технологічних знань, 

елементарних уявлень і понять; 

2) формування умінь і навичок роботи з різними матеріалами та 

інструментами, виховання культури праці; 

3) набуття учнями навиків власної творчої діяльності; 

4) формування самостійності, наполегливості, працелюбства; 

5) виховання поваги до праці й людей праці, дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища; 

6) естетичне та художнє виховання дітей; 

7) виховання доброзичливості, товариськості у ставленні до інших, 

уміння працювати в колективі; 

8) формування стійкого інтересу до технічної творчості. 

Заняття технологічної галузі мають на меті підготувати учнів до вирішення 

практичних та побутових завдань шляхом формування в них предметно- 

перетворювальної компетенції в межах їх вікових властивостей. В освітній 

програмі передбачено формування таких компетентностей : 

1) турбота про власний побут, задоволення власних потреб та потреб 

тих, хто оточує; 

2) ефективне використання природних матеріалів, турбота про 

навколишній світ; 

3) практичне і творче застосування традиційних та сучасних ремесел [2]. 

Заняття з елементами моделювання і конструювання впливають на розвиток 

і формування ключових компетентностей школярів. Адже під час виготовлення 

виробів здобувачі освіти знайомляться не лише з технологією виготовлення, а й з 

використанням у побуті, традиціями, мистецтвом, умінням працювати у команді, 

творити, мислити, аналізувати. Конструювання виробів сприяє зміцненню м'язів 

пальців рук, відпрацюванню координації рухів, загальному фізичному розвитку 

[1]. 

Навчання початкового технічного моделювання і конструювання 

здійснюється поступово і систематично, від простішого до складнішого, 

опираючись на попередні знання і уміння школярів. Це стимулює дітей і сприяє 

розвитку пізнавальних інтересів. 

В основі моделювання лежить копіювання існуючого виробу за певним зразком у 

зменшеному, збільшеному або натуральному розмірі. 
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Конструювання – це виготовлення різних моделей та макетів за певними 

розрахунками чи проектами, складання конструкцій. Під конструкцією розуміємо 

поєднання усіх елементів і частин технічної побудови, їх спільне розміщення , 

способи з’єднання і взаємодії, що передбачають її діяльність за призначенням. 

Технічне моделювання і конструювання в початковій школі має творчий 

характер – це пізнавальний процес, який поглиблює знання здобувачів освіти 

загальнотехнічними знаннями, вміннями і сприяє формуванню їх технічних 

компетентностей. З точки зору психологів, творчість процес дослідження, 

пізнання чогось нового, невідомого. Отже, оволодіння молодшими школярами 

навичками конструювання найбільше сприяє розвитку творчої особистості і 

компетентностей здобувачів освіти [5]. 

Конструкторську творчість дітей можна поділити на три види: мисленнєва 

(постановка ідеї); графічна (створення малюнків, ескізів, схем); предметна 

(виготовлення моделей, макетів). 

Правильно організована вчителем конструкторська діяльність школярів 

сприяє розвитку певних природних здібностей учнів. Особливу роль відіграє 

конструювання, коли використовуються інтерактивні, дослідницькі методи, 

творчі задуми школярів. Важливо підходити до реалізації різних творчих проектів 

поетапно, від простіших конструкцій до складніших, розвиваючи творчий 

характер навчання [3]. 

1) Перший етап (підготовчий). Важливо ознайомити учнів із об’єктом 

праці; проаналізувати зразок: зазначити ознаки виробу, порівняти з іншими 

технологіями, узагальнити форму, матеріали, схоже і відмінне; знайти подібність 

з навколишнім середовищем. Важливо навчитись виконувати завдання за 

малюнком, ескізом, зважати на симетрію, пропорційність частин. 

2) Другий етап (за умовами). На даному етапі вчителю потрібно навчити 

дітей виконувати технологічні операції за даними картками, схемами. Але разом з 

тим це мають бути творчі завдання, які містять зміну розмірів, форми, окремих 

деталей, вибором матеріалів, індивідуальним підходом до оздоблення. 

3) Третій етап (за власним задумом). Результат діяльності на даному 

етапі залежить від результативної праці і виконання перших двох етапів. Саме на 

даному етапі завдання вчителя сприяти розвитку творчих здібностей школярів, 

висвітленню ідей, фантазії, креативності у конструюванні виробів. Таким чином, 

технічне конструювання поєднується з художнім конструюванням, для якого 

важливо показати естетичне оформлення виробу і практичність у використанні. 

Саме так формуються у дітей дизайнерські уміння і навички. 

Отже, значна роль у формуванні ключових компетентностей здобувачів 

початкової освіти належить вивченню основ моделювання і конструювання 

елементів напрямку технологічної галузі. Заняття з «Техонології і дизайну» 

сприяють розвитку умінь вирішувати нестандартні питання, враховувати різні 

погляди, обгрунтовувати, оцінювати, робити висновки, формують навички роботи 

в команді, виховують естетичний смак . 
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ІДЕЇ ПАРТНЕРСТВА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Хоу Ісюань 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Проаналізовано наукові праці вітчизняних і китайських учених з питань 

реалізації ідей партнерства в освіті. Доведено, що професійна самореалізація 

майбутніх учителів хімії є процесом розкриття їхніх талантів під час 

педагогічної співпраці. Розкрито шляхи підготовки майбутніх учителів хімії до 

професійної самореалізації. 

Ключові слова: самореалізація, професія вчителя, підготовка, учитель 

хімії, співпраця, спілкування, команда. 

The scientific works of domestic and Chinese scientists on the implementation of 

partnership ideas in education are analyzed. It is proved that the professional self- 

realization of future chemistry teachers is a process of discovering their talents during 

pedagogical cooperation. Ways to prepare future chemistry teachers for professional 

self-realization are revealed. 

Key words: self-realization, the profession of teacher, training, chemistry 

teacher, cooperation, communication, team. 
 

Педагогіка партнерства розглядає співпрацю між учителями, школярами та 

їхніми батьками на засадах гуманізму, продуктивної взаємодії, рівноправних 

стосунків, добровільної участі в розв’язанні освітніх проблем. З позиції 

педагогіки партнерства професійна самореалізація майбутніх учителів хімії є 

процесом розкриття їхніх талантів під час педагогічної співпраці. Ефективність 

такої взаємодії підвищують заохочення до розробляння спільних освітніх 

проєктів, переконання учасників у корисності обміну досвідом, наведення 

прикладів успішних людей, які об’єдналися й досягли значних успіхів, створення 
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ситуації успіху для підвищення впевненості й формування адекватної самооцінки 

здобувачів, моделювання індивідуальної програми саморозвитку. 

У наукових працях учених   А. Жозе   да   Коста,   Р. Черновол-Ткаченко, 

Л. Рибалко [3; 4] досліджуються питання професійної самореалізації вчителів у 

освітній проєктній діяльності, в якій ідеї партнерства є провідними. Процитуємо, 

принаймні, головні думки авторів. По-перше, на думку авторів ідеями 

партнерства є виявлення поваги і позитивного ставлення до іншої людини, 

постановка мети спільної праці як повноцінна самореалізація учасників 

освітнього процесу, розподіл навчальних ролей відповідно до індивідуальних 

особливостей, зокрема лідерських якостей, прийняття персональної 

відповідальності в процесі виконання спільних завдань, розвиток довірливих 

стосунків під час взаємодії, заохочення особистісно-професійних досягнень, 

обов’язкове виконання домовленостей та укладених угод, створення ситуації 

вибору видів і форм діяльності з метою набуття додаткових компетентностей. По- 

друге, реалізація ідей партнерства в освітньому процесі позитивно впливає на 

рівень сформованості професійної самореалізації вчителів, оскільки відбувається 

співпраця міх колегами, учнями, батьками, розробляються цікаві завдання, 

ведуться пошуки правильних способів їх розв’язання, а це спонукає до розкриття 

потенційних можливостей усіх учасників як ділових партнерів. 

Метою статті є реалізація ідей партнерства в підготовці вітчизняних і 

китайських майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації. 

У наукових працях китайських дослідників [1; 5; 6] питання підготовки 

майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації в педагогічній діяльності 

недостатньо вивчаються. Однак, як свідчать результати аналізу наукових праць, 

зазначених вище, близькими до теми є підходи до співпраці між учасниками 

освітнього процесу. Так, Чжан Ліюнь [6] пропонує вчителям разом обговорювати 

цілі викладання, ключові й складні моменти у викладанні хімії, методи 

викладання, а також створювати єдиний педагогічний дизайн, користуватися 

доробками успішних учителів хімії, використовувати досвід розробляння 

навчальних планів, запровадження мультимедіа в освітній процес. На думку 

автора співпраця між учителями має бути системною і постійною. Обговорення 

інноваційного досвіду мають бути публічними й корисними для вчителів, зокрема 

для вчителів-початківців. Цікавою думкою є те, що вчителі мають працювати в 

комфортних умовах, заохочувати себе та інших до пізнання новинок у викладанні 

хімії, поширювати педагогічні ідеї, виявляти мудрість і такт під час критичного 

обговорення роботи інших колег, уважно ставитися до їхніх помилок, допомагати 

коригувати. Така взаємодія між учителями, на наш погляд, є прикладом 

партнерських стосунків, результатом яких є нові знання й уміння з методики 

викладання хімії в школі. Колективна робота стимулює вчителів до активності й 

ініціативності, творчого розв’язання освітніх проблем. 

Учені Сун Тянью, Сюй Цзяньїн, Тянь Шаопин [5] наголошують на 

необхідності розробляння й упровадження інноваційного підходу в педагогічних 

дослідженнях. У процесі підготовки майбутніх учителів хімії важливим є 

педагогічна команда, яка має складатися з талановитих дослідників і педагогів у 

галузі хімії. Нас зацікавила думка про те, що в змісті статті авторів йдеться про 
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залучення «елітних» викладачів до наукових досліджень, котрі мають долучитися 

до створення студентських наукових гуртків, дискусійних наукових клубів, 

читати відкриті передові лекції, розробляти нові навчальні курси. У цитованій 

науковій праці прозвучала перспективна ідея сьогодення – викладачі мають 

працювати в науково-дослідних лабораторіях, долучати здобувачів до співпраці 

саме в цих лабораторіях. Науковці переконані, що тренування здобувачів у 

педагогічній команді позитивно впливає на підвищення інтересу до хімії як 

фундаментальної природничої науки, розвиток здатностей учасників освітнього 

процесу до розробляння й упровадження інноваційної діяльності в навчальних 

закладах різного типу. У такий спосіб ще раз переконуємося в тому, що співпраця 

в педагогічній команді надихає її учасників до нового в освіті, позбавляє 

негативів у роботі й налагоджує ділові зв’язки між партнерами. 

Логічним продовженням попередньо викладеної думки є наукова праця 

Джин Цзянвей [1], у якій наголошено про те, що головною ціннісною орієнтацією 

освіти є культивування інноваційного духу та розвиток інноваційних здатностей 

викладачів хімії. Для того, щоб сприяти ефективному впровадженню інноваційної 

освіти викладачі закладів вищої освіти мають усвідомлювати потреби 

новаторського духу. Це їм потрібно для того, щоб щоденно передавати 

здобувачам глибокі наукові знання й розвивати їхню інноваційну здатність. 

Безумовно, як стверджує автор статті, розвиток такої ідеї вимагає необхідних 

педагогічних умов. 

Угрупуємо ці умови й надаємо їм таке пояснення. 1. Поєднання базових 

теоретичних знань з інноваційним мисленням здобувачів. У такому випадку 

здобувачі опановують знаннями й уміння проєктувати експеримент й керувати 

його процесом, розпоряджатися власним часом й самостійно виконувати 

поставлені завдання. Отримані здобувачами результати в науково-дослідній 

роботі мають бути зараховані в процесі підсумкового оцінювання з навчальних 

дисциплін. 2. Розширення освітньої платформи за допомогою Інтернету та 

завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям. Як відомо, здобувачі широко 

використовують засоби Інтернету для пошуку необхідної навчальної інформації, 

спілкування з метою отримання певного роз’яснення, підтримки з боку 

одногрупників і викладачів. 

Наші роздуми й цьому аспекті доповнимо результатами аналізу змісту 

навчально-методичного посібника українських педагогів Ф. Майнаєва і 

Л. Рибалко [2]. Так, використання QR-кодів робить заняття цікавим та 

ефективним. На практиці використовують їх як гіперпосилання, додатки до 

навчальних об’єктів, опитування, тестування, бібліотечні каталоги, кросворди, 

ігрові технології, супровід лекції з доступом до портфоліо, додаткового матеріалу, 

проєктної діяльності. QR-коди є об’єктом взаємодії, який у комунікативних 

процесах виконує функціональну роль зберігання або кодування навчальної 

інформації й передавання або декодування потрібної інформації. 

Для співпраці науково-педагогічних працівників і здобувачів важливу роль 

відіграє блог викладача, який є інформаційною технологією, зокрема «містить 

особистий щоденник певного автора, його мережевий журнал подій, до якого 
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автор додає подані у зворотному хронологічному порядку ті чи інші записи, 

зображення або об’єкти мультимедіа» [2, с. 44]. 

Отже, потреби реалізації ідей партнерства в підготовці майбутніх учителів 

хімії є предметом інтересу як вітчизняних, так і китайських учених, педагогів. 

Отримані результати аналізу наукових джерел розширили уяву про шляхи 

підготовки майбутніх учителів хімії професійної самореалізації. 
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У статті наведено результати опитування студентів факультету 

фізичного виховання щодо сучасного стану освітньої діяльності для сталого 

розвитку учителів фізичної культури у закладах загальної середньої освіти. 

Аналіз анонімного анкетування вказує, що професійна діяльність фахівців 

фізичної культури і спорту є перспективою освіти для сталого розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, майбутні 

фахівці фізичної культури і спорту, заклад освіти, професійна підготовка. 

The results of a students’ survey of the Faculty of Physical Education on the 

current state of educational activities for the sustainable development of physical 

education teachers in general secondary education have been presented in the article.. 

The analysis of the anonymous questionnaire indicates that the professional activity of 

specialists in physical culture and sports is a prospect of education for sustainable 

development. 

Key words: sustainable development, education for sustainable development, 

future specialists of physical culture and sports, institution of education, professional 

training. 

 

Незважаючи на наукове обґрунтування причетності людини до появи цілої 

низки сучасних глобальних проблем, левова частка яких характерна і для України, 

у нашій державі дуже повільно відбувається впровадження всеохоплюючої освіти 

для сталого розвитку. І це незважаючи на те, що керівництво України ще у 2005 

році підтримало започатковану ЄЕК ООН ініціативу й разом з керівниками інших 

держав підписали Стратегію освіти для сталого розвитку (Вільнюс, 2005). Згідно з 

цим документом, «освіта для сталого розвитку сприяє зміні поглядів людей, 

даючи їм можливість робити світ безпечнішим, здоровішим і процвітаючим, тим 

самим підвищуючи якість життя…» [2, с. 2]. Основною метою цієї Стратегії є  

заохочення держав – членів ЄЕК ООН, до розвитку і включення освіти для 

сталого розвитку до всіх систем формальної та неформальної освіти, адже вона 

направлена на формування нового способу мислення, коли всі соціально- 

економічні та соціально-екологічні процеси та явища повинні розглядатися з 

урахуванням принципів сталості людської цивілізації та науково обґрунтованої 

обережності [2, с. 2]. 

У 2018 році на 73-й сесії ООН Генеральною Асамблеєю було прийнято 

резолюцію «Спорт як фактор забезпечення сталого розвитку». Цей документ 

закликає використовувати усі можливості спорту для досягнення цілей сталого 

розвитку [3, с. 6]. Таким чином, спорт стає ще одним інструментом забезпечення 

сталого розвитку. 
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Враховуючи, що фахівці фізичної культури і спорту задіяні у сфері освіти і 

спорту, ми неодноразово наголошували на актуальності їх залучення до освітньої 

діяльності в інтересах сталого розвитку [1, с. 195]. З року в рік це питання стає ще 

більш нагальним. Адже навчальні програми з фізичної культури для закладів 

загальної середньої освіти та Стандарт вищої освіти України спеціальності 

017 «Фізична культура і спорт» вимагають фахівця, який здатен усвідомлювати 

необхідність сталого розвитку, має сформовану компетентність для виховання 

дітей на засадах сталого розвитку та навчання підростаючого покоління жити за 

принципами сталості. 

Мета роботи: дослідити бачення студентами факультету фізичного 

виховання сучасного стану освітньої діяльності з питань сталого розвитку учителя 

фізичної культури у закладах загальної середньої освіти та з’ясувати можливі 

перспективи цієї діяльності в майбутньому. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, 

анкетування, методи математичної статистики. 

У дослідженні брали участь студенти бакалаврату і магістратури 

факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г.Шевченка (n=218). Студентам потрібно було детально 

ознайомитись з Цілями сталого розвитку і визначитись, які з них учитель фізичної 

культури (або тренер) обговорює з учнями під час уроків, класних годин, під час 

організації виховних заходів чи проведення спортивних змагань.Перелік цілей 

сталого розвитку було надано такий: Ціль 1. Подолання бідності; Ціль 2. 

Подолання голоду, розвиток сільського господарства; Ціль 3. Міцне здоров’я і 

благополуччя; Ціль 4. Якісна освіта; Ціль 5. Гендерна рівність; Ціль 6. Чиста вода 

та належні санітарні умови; Ціль 7. Доступна та чиста енергія; Ціль 8. Гідна праця 

та економічне зростання; Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура; 

Ціль 10. Скорочення нерівності; Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад; Ціль 12. 

Відповідальне споживання та виробництво; Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни 

клімату; Ціль 14. Збереження морських ресурсів; Ціль 15. Захист та відновлення 

екосистем; Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути; Ціль 17. 

Партнерство заради сталого розвитку. 

Також потрібно було визначитись з питаннями, які учитель фізичної 

культури (або тренер) не використовує, але в перспективі може використовувати 

у своїй професійній діяльності під час роботи зі своїми вихованцями. 

Детальний аналіз відповідей студентів дає змогу виокремити ті питання, до 

яких учителі фізичної культури у своїй професійній діяльності звертаються 

якнайчастіше(рис.1). Так, 60-69% учителів фізичної культури звертають увагу на 

питання, які стосуються здоров’я людини : безпосередньо збереження і зміцнення 

здоров’я та санітарні умови (якість питної води). До цієї ж категорії потрапило 

питання якісної освіти та гідної праці – очевидно, актуальність цих питань 

пов’язана з безробіттям українців в межах держави та підвищеною конкуренцією 

на ринку праці, неналежною оплатою праці і вимушеним пошуком кращої долі за 

кордоном. 50-59% учителів фізичної культури звертають увагу учнів на такі 

питання соціальної та економічної політики як: гендерна рівність, подолання 

бідності та голоду, розвиток міст і громад, відповідальне споживання товарів, мир 
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і справедливість, партнерство заради розвитку. Останні дві категорії є вкрай 

актуальними, очевидно, внаслідок порушення територіальної цілісності України 

військами сусідньої держави, а саме – наслідок окупації Росією території Криму 

та вторгнення її військ на територію Донбасу. 

 

Рисунок 1. Сучасний стан освітньої діяльності з питань сталого розвитку 

учителя фізичної культури в закладах загальної середньої освіти (у %; за оцінкою 

студентів). 

 

Зважаючи на актуальність екологічних загроз, 50-59% учителів розглядають 

з учнями питання екологічного змісту: пом’якшення наслідків зміни клімату, 

збереження морських ресурсів та захист екосистем. Решту питань, які стосуються 

цілей сталого розвитку, з учнями обговорює значно менша кількість учителів 

фізичної культури. На превеликий жаль, в цю категорію потрапило питання 

скорочення нерівності, а також питання: доступна енергія, інновації та 

інфраструктура. 

Таким чином, найбільш актуальними для розгляду вчителем фізичної 

культури (або тренером) виявилися ті питання з переліку цілей сталого розвитку, 

які стосуються безпосередньо стану здоров’я, освіти й подальшого 

працевлаштування. Освітня діяльність з питань сталого розвитку сучасного 

вчителя фізичної культури у закладах загальної середньої освіти є обмеженою, 

але в перспективі є можливість істотного її розширення, на що й будуть 

направлені наші подальші наукові розвідки. 
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Формуванню медіа компетентності в умовах сучасного інформаційного 

суспільства відводиться велика роль. У статті розкрито основні завдання 

медіаосвіти та медіаграмотності, визначено основні документи щодо реалізації 

державної політики в цьому напрямі, схарактеризовано групи компетентностей 

та шляхи щодо їх формування. 

Ключові слова: медіакомпетентність, інформаційне суспільство, 

медіаосвіта, медіаграмотність. 

A great role is given to the formation of media competence in the modern 

information society. The main tasks of media education and media literacy have been 

revealed in this article. The main documents for the implementation of state policy in 

this direction have been identified. The groups of competencies and ways to form them 

have been described. 

Key words: media competence, information society, media education, media 

literacy. 

 

Важливою умовою розбудови освіти України є перехід до інформаційного 

суспільства, де пріоритетним вважається не лише накопичення знань, умінь і 

навичок, а й формування уміння вчитися, оволодіння навичками пошуку 

інформації, критичне мислення, здатності до навчання упродовж життя. 

Стратегічним напрямом у боротьбі суспільства з інформаційною агресією є 

впровадження медіаосвіти, формування медіакомпетентності на всіх рівнях

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.1.e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.1.e.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/73/24
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здобуття освіти, популяризація медіаграмотності серед населення, введення 

навчальних курсів у закладах освіти, які сприятимуть запобіганню 

медіаманіпуляціям, профілактиці медіазалежностей. 

У Концепції Нової української школи, у Законі України «Про освіту» одним 

із головних пріоритетів визначено формування в учнів та вчителів навичок та 

компетентностей критичного мислення, інформаційної компетентності й 

медіаграмотності [2]. 

Головна ідея «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» полягає у 

«підготовці дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 

системою медіа, формуванні у громадян медіаінформаційної грамотності і 

медіакультури відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших 

особливостей» [3]. 

Проблемам медіаосвіти, медіаграмотності присвячено велику кількість 

праць провідних українських та зарубіжних учених. Ґрунтовні дослідженням 

формування медіаграмотності належать В. Іванову, О. Волошенюку, 

К. Левківському, Г. Онкович [3], О. Огієнко, О. Чугай [4], О. Федорову [6] та 

іншим. Серед зарубіжних авторів виділимо роботи Л. Мастермана, С. фон 

Файлітзен, К. Тайнер, К. Безелґет, Дж. Поппера та ін. 

Перед медіаосвітою постають такі завдання: підготовка здобувачів освіти до 

життя в сучасних інформаційних умовах, сприймання й розуміння ними різної 

інформації, усвідомлення її впливу на психіку людей тощо. Основним 

результатом медіаосвіти є формування медіакультури та медіаграмотності, що 

включає підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 

системою мас-медіа, уміння виражати себе та спілкуватися за допомогою 

медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію. 

Медіаграмотність складається з компетентностей, необхідних для активної й 

усвідомленої участі в житті інформаційного суспільства. Тобто медіаосвіта та 

медіаграмотність спрямовані на формування медіакомпетентностей і 

медіакультури, запобігання вразливості до інформаційної агресії та 

медіаманіпуляцій. 

Міжнародна організація ЮНЕСКО зазначає, що медіаосвіта сприятиме 

розумінню того, як масову комунікацію використовують у певному суспільстві, 

формуватиме навички використання медіа при спілкуванні з іншими людьми. 

Медійна грамотність, за концепцією ЮНЕСКО, об’єднує три взаємопов’язані 

комплекси компетенцій: інформаційну грамотність – уміння знаходити, 

аналізувати, використовувати інформацію; медіаграмотність – уміння отримувати 

доступ до медіа, а також створювати контент для самовираження та спілкування; 

технологічну/цифрову грамотність – передбачає вміння користуватись сучасними 

інформаційними технологіями та програмним забезпеченням з урахуванням усіх 

можливостей. 

Компетентності з медіаграмотності можно поділити на чотири групи: 

розуміння медіа, використання медіа, комунікація за допомогою медіа засобів, 

реалізація медіа з метою досягти власних цілей. Розглянемо їх. 

Розуміння медіа. Здобувачі освіти мають розуміти про вплив медіа на 

суспільство, принципи їх функціонування. Розуміти і знати, що медіа
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забарвлюють реальність, що ЗМІ можуть представляти будь-чиї інтереси. І часто 

це залежить від редакційної політики, впливу власника, держави та інших 

факторів. 

Використання медіа. Технічні навички використання медіа є ключовими у 

даній групі компетентностей. Вміння вибирати безпечні паролі, використовують 

безпечний перегляд, встановлювати додатки для захисту інформації, бути 

відкритим для використання нових засобів масової інформації, вміння знаходити 

та розміщувати інформацію, контролювати час перебування у мережах, розуміти 

сутність і значення розміщення інформації входять до даної категорії 

компетентностей. 

Комунікація та створення контенту. Важливість цієї компетентності не 

викликає сумніву. Вміння визначати, наскільки надійною є ця інформація, вміти 

зберігати, повторно використовувати та поширювати інформацію, бути здатним 

оптимально використовувати відповідну інформацію, зберігаючи її розумно, й 

ділитися нею з іншими. Сучасне суспільство вимагає нових навичок комунікації 

та презентації. Важливими елементами для створення контенту є цільова 

аудиторія, придатність медіа для передачі повідомлення, дизайн самого 

повідомлення, вміння створити функціональний і привабливий контент, 

розмістити його. 

Стратегія. Це компетентність набути якої не можливо без засвоєння 

попередніх. Вона є засобом для реалізації людиною власних, соціальних, 

професійних або суспільних цілей. Тому, важливо розуміти навіщо і з якою метою 

розміщується інформація, не допускати розміщення її без потреби. 

Формування медіакомпетентності в учнів – провідне завдання педагога. 

Тому, заняття мають відрізнятися креативністю, високою комунікативною 

складовою та практичною спрямованістю. Одним із найважливіших елементів 

навчання є заняття проблемного характеру, які передбачають поряд із розглядом 

основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола питань 

дискусійного характеру, серед переліку яких можна використовувати медіа- 

елементи [5]. 

Практичні заняття потребують спрямування на застосування 

медіатехнологій: виготовлення повідомлень, відеозйомка, складання презентацій, 

сценарних планів, створення сторінок у соцмережах і т. п. Ефективними є 

проблемні методи навчання: аналіз сюжету, ситуацій, характерів персонажів, 

авторської точки зору тексту, співставлення різних точок зору. Евристичні, 

дослідницькі методи (перевірка гіпотез), ігрові завдання, робота в групах, 

колективні дискусії, залучення додаткового інформаційного матеріалу, 

експериментування та ін. Доцільно застосовувати словесні (лекція, розповідь, 

бесіда, пояснення, дискусія), наочні (ілюстрація та демонстрація медіатекстів) і 

практичні (виконання різного роду завдань практичного характеру на матеріалі 

медіа) методи навчання, також пояснювально-ілюстративні (знайомство з 

інформацією про медіа, сприйняття й засвоєння цієї інформації аудиторією), 

репродуктивні (розробка й застосування педагогом різних вправ і завдань на 

матеріалі медіа для того, щоб учні опанували прийоми їх рішення), проблемні,  

дослідницькі (організація пошуково-творчої діяльності навчання) методи
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одержання нових знань і вмінь. Візуалізація є важливим засобом навчання медіа 

грамотності. Тому, доречним буде використання друкованих та електронних 

медіа, з метою вироблення у здобувачів освіти навичок аналізу медіатекстів та їх 

«декодування», диференціювання типів сюжетів, що використовуються медіа. 

Таким чином, формуванню медіакомпетентності сприятимуть заняття 

проблемного характеру, розгляд питань дискусійного характеру, застосування цих 

знань у різних ситуаціях, використання медіа-елементів, досвід створення 

медіатекстів, творчий контакт з медіа, критичне оцінювання інформації . 
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

Черненко А. В. 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

У тезах проаналізовано актуальну проблему необхідності формування 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів. Задля цього 

визначені поняття: «інформаційно-цифрова компетентність» та «цифрова 

грамотність»; виокремлено основні напрямки інформаційно-цифрової 

компетентності; розкриті складники та навички цифрової грамотності. 

Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність, цифрова 

грамотність, майбутній вчитель. 
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The abstracts analyze the current problem of the development of information and 

digital competence of future teachers. For this purpose the concepts: "information and 

digital competence" and "digital literacy" were defined ; the main directions of 

information and digital competence were described; the main components and skills of 

digital literacy were considered. 

Key words: information and digital competence, digital literacy, future teacher. 

 

Сучасна епоха диктує необхідність глибинних змін у системі освіти. Саме  

освітня галузь за останні 2020-2021 роки зазнала великих змін, коли в умовах 

пандемії онлайн викладання замінило традиційну форму викладання. Це стало 

несподіваним викликом для всієї освітньої спільноти, яка була не готова до таких 

подій. Головною перешкодою на цьому шляху був недостатній рівень цифрової 

грамотності як учнів і студентів, так і вчителів та викладачів. Однак, саме завдяки 

такому досвіду, вже зараз система освіти виявляє помилки, недоліки і недоробки, 

які були допущені в умовах карантину під час онлайн навчання. А це означає, що 

сьогодні можна зайнятися їх усуненням, а саме вдосконаленням системи освіти в 

цілому, а також розвитком нових необхідних компетентностей, зокрема 

інформаційно-цифрової. 

Інформаційно-цифрова компетентність − це «впевнене та водночас 

критичне застосування особистістю інформаційно-комунікаційних технологій для 

створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 

просторі та приватному спілкуванні; інформаційна й медіа-грамотність; навички 

безпеки в Інтернеті; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, 

інтелектуальна власність тощо)» [1, с. 11]. 

На основі аналізу існуючого розмаїття визначень інформаційно-цифрової 

компетентності майбутнього вчителя можна виокремити основні її складові, а 

саме: 

 Пошук інформації і робота з інформацією. Сьогодні більшість 

майбутніх учителів вже сформували навички пошуку та аналізу інформації в 

Інтернеті, однак у деяких ще залишаються проблеми з використанням інформації 

для створення освітньо-цифрового контенту. 

 Управління інформацією та даними. Інформацію необхідно безпечно 

зберігати і правильно нею керувати. Більшість майбутніх вчителів не вміють 

користуватися сучасними хмарними сховищами даних, які допомагають зберігати 

гігабайти документів, фотографій та інших даних. 

 Власна безпека та безпека інформації в мережі. Майбутні вчителі в 

обов'язковому порядку повинні навчитися забезпечувати безпеку собі і своїй 

інформації в Інтернеті. На жаль, багато майбутніх вчителів мають незахищені 

паролі та небезпечно їх зберігають, не розуміють важливість кібербезпеки, тому 

обов’язково повинні вчитися її основам. 

 Організація навчання в освітньо-цифровому середовищі. До введення 

режиму самоізоляції і онлайн навчання більше половини майбутніх вчителів в 

різному ступені вже використовували цифрові ресурси. Проте ситуація показала, 

що в умовах сучасного виклику, освіта − це абсолютно новий формат роботи, 

якому треба вчитися майбутньому вчителю. Тому системне використання
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цифрових ресурсів з освітнім контентом є пріоритетним в організації освітньо- 

цифрового середовища. 

 Кооперація в освітньо-цифровому середовищі. Колективна робота в 

цифровому середовищі − одна із запорук ефективного навчання. Майбутньому 

вчителю необхідно освоювати цифрові інструменти спільної роботи. 

 Комунікація в навчанні в Інтернеті. Майбутній вчитель повинен 

навчитися паралельно використовувати декілька функцій всередині одного і того 

ж сервісу комунікації, а також взаємодіяти одночасно з декількома сервісами та 

додатками. 

Звісно, що у реаліях сьогодення інформаційно-цифрова компетентність є 

провідним інтегрованим компонентом професіоналізму майбутнього вчителя, 

адже він навчає майбутнє покоління, яке зростає та виховується у цифровому 

світі. Виходячи з цього, «майбутній вчитель» – це вчитель цифрового покоління, 

його інформаційно-цифрова компетентність повинна формуватись з самого 

початку навчання та стати обов’язковим компонентом підготовки 

конкурентоспроможного майбутнього вчителя. 

Отже, з урахуванням викликів сучасності, навчання майбутнього вчителя 

має розглядатися у такому контексті, коли інформаційно-цифрова компетентність 

є провідним компонентом у навчанні. 

Слід зауважити, що на державному рівні вже почали приділяти увагу 

формуванню інформаційно-цифрової компетентності, а саме впроваджувати 

програми для покращення рівня цифрової грамотності. В рамках Міністерства та 

комітету цифрової трансформації України [2] реалізується проект «Цифрова 

освіта», де кожен українець має можливість безкоштовно отримати знання задля 

підвищення рівня цифрової грамотності. Мета національної онлайн платформи – 

надати змогу пройти курси різним категоріям населення, а саме: базовий курс з 

цифрової грамотності; цифрова грамотність для вчителів; курс для батьків 

«Онлайн-безпека дітей». В уряді заявляють, що зараз половина українців мають 

рівень цифрової грамотності нижче середнього [3]. 

На основі аналізу наукової літератури встановлено, що «цифрова 

грамотність» − це важливий життєвий навик, що впливає на всі галузі сучасного 

життя та професійної діяльності. Водночас більшість дослідників розглядають 

«цифрову грамотність» як більш складне поняття, яке характеризується 

комплексом складників, серед яких: 

− комп’ютерна грамотність як ефективне використання електронних 

пристроїв та програмного забезпечення; 

− інформаційна грамотність – навички самостійного пошуку, аналізу, 

критичного осмислення інформаційних даних; 

− компетентне користування соціальними медіа; 

− використання мережевих технологій з розумінням основ мережевої 

безпеки і стандартів нетикету [4, с. 6]. 

Однак, зарубіжні експерти відмічають, що цифрова грамотність залежить 

від сформованості трьох типів навичок: 

− навички взаємодії з комп’ютером та будь-якими іншими пристроями, за 

допомогою яких можна вийти в мережу або створювати цифрові артефакти; 



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

227 

 

 

 

 

− навички взаємодії з програмним забезпеченням, що забезпечують 

можливості роботи з контентом; 

− універсальні навички роботи з цифровими технологіями, зокрема 

конструювання, розроблення цифрового онлайн чи офлайн середовища [5]. 

Ґрунтуючись на цих міркуваннях, вважаємо, що головним компонентом 

інформаційно-цифрової компетентності є цифрова грамотність. На цифровій 

грамотності базується інформаційно-цифрова компетентність майбутнього 

вчителя, яка означає готовність і здатність використовувати цифрові ресурси, 

платформи, інструменти з освітнім контентом, застосовувати комп’ютери, 

мобільні пристрої і хмарні технології в освітньому процесі, а також створювати і 

ефективно використовувати в освітньому процесі можливості освітньо-цифрового 

середовища. Виходячи на ринок праці майбутній вчитель повинен впевнено себе 

почувати, отже, головна задача освітньої галузі сьогодні – створення умов для 

забезпечення конкурентоспроможності майбутніх вчителів, підготовка фахівців 

відповідно до вимог часу, зокрема, формування в них інформаційно-цифрової 

компетентності. 
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Стаття присвячена актуальній проблемі формування художньо-естетичної 
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засади формування художньо-естетичної компетентності, виявлено особливості 

здійснення цього процесу у позааудиторній роботі педагогічного університету. 

Ключові слова: художньо-естетична компетентність, підготовка майбутніх 

вихователів, діти дошкільного віку, форми позааудиторної роботи, вища школа. 

The article is devoted to the topical problem of formation of artistic and aesthetic 

competence in future preschool teachers in extracurricular work of higher school. The 

theoretical and methodical principles of the formation of artistic and aesthetic 

competence are determined. The peculiarities of implementation of this process in 

extracurricular work of pedagogical university are revealed. 

Key words: artistic and aesthetic competence, training of future preschool 

teachers, preschool children, forms of extracurricular work, higher school. 

 

Необхідним і перспективним напрямом модернізації освітньої системи на 

сучасному етапі є реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному 

процесі. Такий підхід зумовлюється потребою у переорієнтації освіти на більш 

практичний та творчий аспект підготовки сучасної молоді, здатної швидко 

адаптуватися до нових викликів сучасного життя, застосовувати здобуті знання у 

різних сферах життєдіяльності людства, мати потребу у постійному 

самовдосконаленні та гармонійній взаємодії з оточуючим світом. 

При цьому процес формування особистості з розвиненою високою 

культурою і творчим потенціалом неможливий без звернення до мистецтва, яке 

являє собою найбагатшу інтелектуальну, культурну та духовну спадщину 

людства. Саме тому суттєву увагу слід приділити формуванню у студентської 

молоді художньо-естетичної компетентності як важливій складовій їхнього 

професійного зростання, духовного і культурного розвитку. 

У професійній підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

це питання набуває особливої значущості, оскільки від вихователя залежить 

процес становлення і розвитку особистості дитини-дошкільника, формування її 

творчої активності та здатності діяти невимушено, оригінально та нестандартно 

як у галузі мистецтва, так і у повсякденному житті. Враховуючи вікові та 

індивідуальні особливості дошкільників, вихователь створює сприятливі 

психолого-педагогічні умови для естетичного і творчого розвитку кожної дитини 

задля вироблення у неї прагнення жити та творити у подальшому житті за 

законами краси. 

Актуальність даної проблеми підкреслюють численні наукові дослідження 

(О. Дем’янчук, Л. Масол, Н. Миропольської, Г. Падалки, О. Рудницької та ін.), які 

спрямовуються на вивчення різних аспектів формування художньо-естетичної 

компетентності особистості. Проте процес формування художньо-естетичної 

компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах вищої 

школи потребує подальшого осмислення, удосконалення, пошуку нових дієвих 

форм і методів щодо вирішення цієї проблеми. 

Передусім, слід надати визначення поняттю «художньо-естетична 

компетентність». Зокрема, Л. Масол розглядає її як певну досвідченість 

особистості у царині мистецтва, яка характеризує індивідуальний художній 

досвід, детермінований корелятами, коли в певній ситуації актуалізуються як
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устремління особистості до художньо-естетичного самовдосконалення, так і 

здатність до самоорганізації в галузі мистецької діяльності на основі ціннісних 

естетичних орієнтацій і з метою розвитку власного художньо-творчого потенціалу 

[1, с. 23-24]. І. Ревенко більш чітко конкретизує це поняття і визначає художньо- 

естетичну компетентність як певний обсяг сформованих у людини культурно- 

історичних та художньо-естетичних знань, умінь і навичок художньо-естетичного 

сприймання, аналізу й інтерпретації творів мистецтва відповідно до авторського 

задуму, розуміння єдності форми й змісту; прагнення й здатність реалізувати на 

практиці художньо-естетичний потенціал для одержання власного неповторного 

результату творчої діяльності [3, с.143]. 

В умовах вищої школи формування у майбутніх вихователів художньо- 

естетичної компетентності повинно здійснюватися не тільки у процесі 

організованих занять, а й у позааудиторній роботі, яка багата на різноманітні 

форми і характеризується системною взаємодією викладача і здобувачів вищої 

освіти з метою поглиблення й розширення відповідних знань, умінь і навичок, 

засвоєння певного досвіду, розвитку креативного мислення і творчих здібностей. 

Під час позааудиторної роботи створюються найсприятливіші умови для 

виявлення особистісних якостей студентів, прояву ними активності, 

самостійності, ініціативності і творчості. Разом із цим майбутні вихователі 

закладів дошкільної освіти у процесі активної творчої діяльності отримують 

можливість розвитку спеціальних здібностей, естетичного смаку, усвідомлюють 

та переосмислюють художньо-естетичні цінності тощо. 

Серед різноманітних форм позааудиторної роботи, таких як творчі гуртки 

мистецького спрямування, екскурсії, відвідування концертів, виставок, музеїв, 

волонтерська робота, творчі конкурси, вечори мистецтв та інші, особливу увагу 

слід приділити організації гуртків наукового спрямування в галузі художньо- 

естетичного виховання дітей дошкільного віку. Залучення студентської молоді до 

поглибленого вивчення і дослідження наукових підходів та інноваційних 

здобутків у галузі мистецтва сприятиме виробленню в неї критичного бачення 

наукової проблеми, спонукатиме до постійного наукового пошуку і значною 

мірою збагатить її уявлення про особливості організації художньо-естетичної 

діяльності у закладах дошкільної освіти. 

Робота в наукових гуртках художньо-естетичного спрямування формує у 

здобувачів вищої освіти потребу займатися науковою та науково-практичною 

діяльністю цілеспрямовано і систематично, підвищує внутрішню організованість, 

розширює уявлення про свою майбутню професійну діяльність у закладі 

дошкільної освіти, спрямовує зусилля у потрібному руслі. 

Успішність формування художньо-естетичної компетентності майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти у значній мірі залежить від 

організаторських здібностей викладача, який має враховувати індивідуальні 

запити та здібності кожного студента, його можливості, світоглядні переконання, 

використовувати інноваційні методики навчання та виховання студентської 

молоді задля розкриття активної життєвої позиції та творчого потенціалу кожної 

особистості. До основних завдань керівника студентським науковим гуртком 

художньо-естетичного спрямування належать: навчання виокремлювати наукову 
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проблему та організовувати самостійний науковий пошук, стимулювання інтересу 

до наукової творчості, забезпечення обміну досвідом, поглиблення знань у галузі 

мистецтва та фахових знань у питаннях художньо-естетичного виховання дітей 

дошкільного віку. 

Результатом науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти стає участь 

у підготовці наукових доповідей на актуальну тему в напрямі художньо- 

естетичного виховання дітей дошкільного віку, які доповідаються як у межах 

засідань студентських наукових гуртків, так і під час науково-практичних 

конференцій, наукових семінарів та конкурсів на краще студентське наукове 

дослідження, а також написання наукових статей, рефератів. До основних 

критеріїв оцінювання студентських наукових робіт слід віднести: осмислення та 

глибинне вивчення даної проблеми, якісний виклад наукового матеріалу та його 

оформлення. 

Таким чином, виявлення керівником наукового гуртка наукового та 

творчого потенціалу здобувача вищої освіти, формування в нього навичок 

науково-дослідної діяльності дозволить розвинути необхідні якості вихователя 

закладу дошкільної освіти у напрямі художньо-естетичного виховання 

дошкільників. Так, майбутні вихователі отримують можливість поглиблювати 

свої знання, уміння і навички щодо різноманітних засобів естетичного виховання 

дошкільників, шляхів розвитку їхньої творчості, активності, самостійності, 

спостережливості, методів стимулювання потреби дошкільника в осмисленні 

краси об’єктів і явищ природи, творів мистецтва, продуктів творчої діяльності [2, 

с. 39]. За умови систематичної роботи у науковому гуртку відбуватиметься 

поступове, планомірне і результативне формування у здобувачів вищої освіти 

художньо-естетичної компетентності, яка у майбутній практичній діяльності 

створить можливості здійснювати естетичне виховання дошкільників на високому 

професійному рівні. 

Отже, багатогранна позааудиторна робота у процесі професійної підготовки 

майбутніх вихователів є дієвим і перспективним засобом формування у них 

художньо-естетичної компетентності, оскільки залучає до опанування цінностями 

в галузі мистецтва, збереження та поширення усього найкращого у мистецькій 

діяльності, а також до творчої самореалізації у практичній роботі. Окреслена 

проблема не вичерпує всіх аспектів і потребує подальшого дослідження щодо 

аналізу змісту та пошуку інноваційних форм і методів підготовки майбутніх 

вихователів до формування художньо-естетичної компетентності дошкільників в 

умовах сучасного закладу дошкільної освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КНР 

 

Чжан Вей 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У роботі представлені напрацювання китайських науковців у галузі 

підготовки вокалістів до викладацької діяльності. Розглянуті різні підходи до 

організації освітнього процесу підготовки вокалістів у закладах освіти КНР. 

Надано рекомендації щодо гармонійного поєднання провідних стилів (мов) 

підготовки китайських здобувачів. 

Ключові слова: здобувачі, вокал, підходи, КНР. 

The paper presents the Chinese scientists’ work in the field of vocalists’ training 

for teaching. Different approaches to the organization of the educational process of 

vocalists’ training in educational institutions of the People’s Republic of China are 

revealed. The recommendations for a harmonious combination of leading styles 

(languages) of Chinese applicants’ training are given. 

Keywords: applicants, vocals, approaches, the People’s Republic of China. 

 

Методичні основи вокальної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва ґрунтуються на вивченні особливостей освітнього процесу в його 

цілісних вимірах і включають визначення його основних компонентів, таких, як: 

змістовні та структурні компоненти організації цього процесу, з’ясування умов їх 

ефективної імплементації, розробки дієвих форм та методів формування 

вокальних здатностей студентів в освітньому процесі, забезпечення формування 

фахової компетентності майбутніх учителів. Важливим аспектом вокальної 

підготовки є чітке визначення підходів до навчання студентів музично-вокального 

мистецтва. Ці підходи включать: комплексність засвоєння студентами специфіки 

мови вокального мистецтва, розвиток фахових загальнолюдських якостей 

майбутнього вчителя музики, методичну послідовність у набутті студентами 

вокальних умінь та навичок, цілісність та конкретність вокальної підготовки в 

контексті формування практичних умінь викладання вокалу [1-7]. 

У процесі викладання вокальної дисциплін викладачі, як правило, 

використовують певні конкретні вокальні мови, щоб передати здобувачам деякі 

вказівки, аби студенти могли скоригувати свій виконавський метод відповідно до 

інструкцій та вдосконалити свої навички. Деякі китайські вчителі вважають за 

краще використовувати наукову мову для опису навичок вокалізації та 

фізіологічних та психологічних механізмів, тоді як інші вчителі часто 

використовують індуктивну мову, зокрема метафори та уяву [3; 4]. 

Розглянемо більш детально різновиди цих двох підходів. Перший підхід 

спрямований на глибоке і точне розуміння фізіологічних та психологічних законів 

вокальної підготовки та співу, де основною ціллю стає використання більш 

об’єктивних та наукових способів вокалізації процесу підготовки здобувачів.
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Фізіологічний та психологічний механізми вокальної підготовки чітко 

пояснюються студентам. Цей підхід включає об’єктивну закономірність 

голосового звучання, яке не залежить від волі людини. 

Другий підхід означає, що викладач може коригувати співочу функцію та 

навички студентів, активно мобілізуючи їхню уяву та емоції. У цьому процесі 

прослідковується більш яскравий, індуктивний підхід до викладання. 

Використовуючи цей підхід, викладачі часто не прагнуть зрозуміти фізіологічні та 

психологічні закони навичок вокального співу. Насправді, суть цього підходу 

відображає суб'єктивне пізнання викладачем властивих об’єктивних законів 

вокальної підготовки. 

Причиною того, що ці підходи у КНР називаються мовами, є 

метафоричність китайської культури (й особливо мистецтва). Застосування цих 

підходів, їх теоретичне та практичне вивчення мають дуже велику цінність серед 

китайських митців, особливо у музично-педагогічному світі. Урахування 

фізіологічних та психологічних механізмів наближає виконавця до розуміння 

об'єктивного механізму звуків та голосів, допомагає у подальшій професійній 

діяльності та сприяє раціональному й науковому розумінню процесу співу. Такий 

підхід дозволяє більш глибоко розкрити закони та закономірності побудови 

вокального та музичного мистецтва. Завдяки цьому студенти можуть зрозуміти 

наміри вчителя на основі наукового сприйняття мистецтв. Індуктивна мова 

викладання, яку підтримують багато вчителів музично-вокального мистецтва, як 

правило, прямо не вказує на об’єктивні закони вокального мистецтва, і більшість 

творів звучать незрозуміло [4]. 

Дві мови викладання вокальної музики, насправді, є основою появи двох 

різних методів навчання, що представляють різні навчальні концепції. Людське 

тіло, з яким стикаються ті, хто займається музичною освітою, є надзвичайно 

складною системою. Перша мова схильна розглядати співака як «сіру рамку».  

Тобто ті, хто користується першою мовою, не можуть повністю зрозуміти 

внутрішній механізм роботи людського тіла, оскільки дотепер наше розуміння 

фізіологічних та психологічних законів людського тіла все ще дуже обмежене, і 

ми можемо лише сказати, що частково розуміємо його внутрішній механізм 

роботи. З одного боку, учителі, які практикують першу мову, використовують 

інформацію для керівництва співаком, а з іншого боку, вони також стежать за 

робочим станом своїх внутрішніх фізіологічних функцій. Застосування другої 

мови, як правило, включає ставлення до співака як до «чорної скриньки», і він 

особливо не піклується про її стан. Що стосується загальних положень цієї 

системи, основна увага приділяється видачі індуктивних мовних інструкцій та 

контролю за реакцією та ефектом співака після отримання таких інструкцій. 

Можна сказати, що перша мова, яка відображає науковий механізм вокалізації, і 

друга, яка використовує непрямі та об’ємні методи управління функціями, мають 

свої переваги та недоліки, і кожен із цих методів не є досконалим. Тому ми 

повинні сприяти поєднанню двох мов та відкрити зв’язок між першою та другою 

мовами. 

Викладання вокально-музичного мистецтва у китайських закладах вищої 

освіти зазвичай передбачає залучення викладача як арт-керівника і включає
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супровід вокалу музичними інструментами. Майбутнім вчителям музичного 

мистецтва дуже важливо засвоїти такі навички, тому у школах, як правило, їм 

потрібно поєднувати ці вміння. Проте, важливо відзначити, що акомпанемент 

(особливо імпровізований) не є корисним для поліпшення музичної грамотності 

студентів, тому багато із них використовують цей прийом лише під час концертів 

чи іспитів. Спеціальність учителя вокально-музичного мистецтва у китайських 

університетах спрямовується на професійний розвиток та набуття розвинених 

практичних навичок вокального виконання у різних умовах, що не тільки сприяє 

підвищенню ефективності навчання студентів, але і робить виступи студентів 

більш майстерними. 

Важливими аспектом підготовки вокалістів у закладах  освіти КНР є 

комплексність підготовки, яка передбачає вдосконалення навчальної програми з 

вокального мистецтва та включає взаємозв’язок різних вокальних творів, тобто 

вокальні твори   Китаю та  зарубіжних країн повинні  використовуватися 

пропорційно  для  покращення художньої   обізнаності  та професіоналізму 

здобувачів. Майбутні вчителі повинні враховувати труднощі та поєднання співу 

пісень, показувати поступовий вплив поетапного навчання на вдосконалення 

вокальних  навичок здобувачів,   повною  мірою  використовувати основні 

репрезентативні пісні, арії, художні пісні та народні пісні, щоб учні могли 

оволодіти багатьма стилями, жанрами, класикою жанру. Наприклад, у нижчих 

класах використовується більше класичних стилів арій, контатів, ораторій тощо, 

їх суворі та стандартизовані моделі для закріплення основних навичок здобувачів. 

Таким чином, можна надати рекомендації майбутнім практикам вокальної 

музичної освіти щодо розуміння внутрішньої природи двох мов викладання 

вокалу: з одного боку, свідомо вивчати фізіологічні та психологічні механізми 

вокальної музики, досконало володіти першою мовою; з іншого боку, активно 

досліджуйте цілісність різноманітної системи другої мови та намагатися виявити 

внутрішній зв’язок між двома мовами. Ми повинні сприймати ці два підходи як 

мету спільних досліджень для практиків вокальної освіти   і пропонуємо 

розробляти відповідні курси теорії вокалу, у яких гармонійно поєднуються перша 

та друга мови.  Це має бути однією з цілей системи вокальної підготовки 

здобувачів вокальної освіти КНР у нових реаліях. Якщо ця мета буде досягнута, 

вокальна підготовка здобувачів Китаю може стати новим та активним прикладом 

комплексного розвитку здібностей талановитих здобувачів. 
 

 

 

 

 

 
1998. 

Список використаних джерел 
1. 张前 .音乐美学教程 [ M] .上海:上海音乐出版社, 2002:171. 
2. 方展画 .高等教育学 [ M] .杭州:浙江大学出版社, 2000. 
3. 朱玲 .论后现代主义教育理念下的高校声乐教学 [ J] .艺术百家, 20 06 ( 5) 
4. 林立君.声乐教学艺术论[ M] .福州:福建教育出版社,2002 

5. 沈湘, 李晋玮,  李晋瑗 .沈湘声乐教学艺术 [  M] .上海:上海音乐出版社, 

6. 潘乃宪.声乐探索之路[ M] .上海:上海音乐出版社,2003. 

7. 顾明远, 孟繁华 .国际教育新理念[ M] .海口:海南出版社, 200 4:91. 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

234 

 

 

ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ В МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО- 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Чжоу Мінь 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Обґрунтовано актуальність виховання естетичного смаку майбутніх 

музично-педагогічних працівників. Проведено аналіз змісту педагогіки, теорії і 

методики виховання. Розкрито освітній потенціал педагогічних дисциплін для 

виховання естетичного смаку майбутніх музично-педагогічних працівників. 

Ключові слова: естетичне виховання, музична освіта, педагогічна 

діяльність, музично-педагогічний працівник, педагогіка, теорія і методика 

виховання. 

The urgency of educating the aesthetic taste of future music and pedagogical 

workers has been substantiated. The analysis of the content of pedagogy, theory and 

methods of education has been carried out. The educational potential of pedagogical 

disciplines for education of aesthetic taste of future music and pedagogical workers has 

been revealed. 

Key words: aesthetic education, music education, pedagogical activity, music- 

pedagogical worker, pedagogy, theory and methods of education. 

 

Поняття «естетичний смак» характеризує багатьох людей і виявляється у 

вибірковому ставленні до об’єктів і предметів, оцінюванні явищ дійсності, 

зокрема творів музичного мистецтва. Безумовно, гарний естетичний смак людині 

прищеплюють талановиті й обдаровані фахівці музичного мистецтва. Не викликає 

заперечень той факт, що виховання естетичного смаку в майбутніх музично- 

педагогічних працівників має бути одним із пріоритетних завдань якісної 

професійної підготовки таких фахівців. 

У вітчизняних наукових джерелах використовуються терміни «естетичний 

смак», «музично-естетичний смак», «художньо-естетичний смак» [1; 4; 5]. У 

дослідженні витлумачено поняття «естетичний смак майбутніх музично- 

педагогічних працівників» як стале емоційно-оцінне ставлення до музичних 

творів, явищ і мистецтва загалом, а також сприйняття, творче виконання власної 

музичної діяльності з позиції художніх ідеалів, передавання молоді почуття краси, 

виразності, грації, вишуканості, гармонії. 

У першоджерелах китайської літератури [2; 3; 6] знаходимо поняття 

«естетичне виховання», яке розкривається в змісті морального і комуністичного 

виховання, а музична освіта розглядається в якості предметного наповнення. 

Зазначимо, що естетичне виховання майбутніх музично-педагогічних працівників 

пов’язують з музичною освітою, а педагогічна підготовка ототожнюється з 

методикою викладання вокалу. Так, Чжао Янь [6] наголошує на тому, що музична 

освіта є важливою складовою естетичного виховання, завдяки їй розвиваються 
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естетичні здібності молодої людини, виявляються почуття та емоції, 

культивується «благородна та досконала» людина. 

Одним з головних завдань підготовки майбутніх музично-педагогічних 

працівників є створення сприятливих умов для розкриття їхнього творчого 

потенціалу в галузі музичного мистецтва. До таких умов слід віднести 

використання потенційних можливостей педагогічних дисциплін у процесі 

професійної підготовки. 

Метою статті є розкриття освітнього потенціалу педагогічних дисциплін 

для виховання естетичного смаку майбутніх музично-педагогічних працівників. 

Аналіз результатів вивчення досвіду підготовки майбутніх музично- 

педагогічних працівників в Україні засвідчив про те, що викладання педагогічних 

дисциплін розширює світогляд здобувачів, доповнює компетентності й програмні 

результати навчання, орієнтує на успішну педагогічну діяльність і створення 

власної школи учнів, майбутніх талановитих і відомих музикантів, що й підвищує 

якість вищої освіти. Цілком погоджуємося з ученими Л. Калашніковою, Л. 

Рибалко [1; 4; 5] в тому, що підготовка майбутніх музично-педагогічних 

працівників є унікальною та особливою, оскільки поєднує музичну і педагогічну 

освіту, сприяє самовираженню як у музичній сфері діяльності, так і в педагогічній 

роботі. 

Як свідчать результати ознайомлення з робочою навчальною програмою 

«Педагогіка», що викладається на факультеті мистецтв у Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди викладачами 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти із спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво), її зміст є цікавим і доцільним у межах нашого дослідження – 

виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників у 

ЗВО засобами вокальної майстерності. 

Пояснимо це тим, що в консерваторії музики Цжецзянського нормального 

університету надається перевага фаховим дисциплінам, зокрема вокалу. Як 

приклад, учений Лянь Лю зазначає про те, що в Китаї відсутня система підготовки 

музикознавців. На факультетах музикознавства китайських консерваторій 

майбутні фахівці вивчають введення в музику, історію музики Китаю, традиційну 

музику Китаю, музичну естетику, гармонію, музичний аналіз, фортепіано, історію 

музики західних країн. 

З метою виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних 

працівників доцільними є близькі теми з педагогіки. Наведемо приклад. Тема 

«Форми та методи виховання» розкриває механізми впливу на формування 

високого рівня естетичного смаку майбутніх музично-педагогічних працівників. 

У підготовці зазначених фахівців доцільно використовувати індивідуальну форму, 

оскільки освоєння змісту музичної освіти є специфічним, вимагає роботи з 

музичними інструментами і голосом. Група робота також є ефективною для співу 

в хорі, співочому колективі. 

Особливої уваги заслуговують методи виховання, оскільки вони 

безпосередньо впливають на свідомість і переконання майбутніх музично- 

педагогічних працівників. Під впливом переконання, навіювання, прикладу
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формуються музичні поняття, естетичні судження, оцінки дійства, а також 

музичних виступів співаків та музикантів. Вихованню естетичного смаку 

майбутніх музично-педагогічних працівників позитивно сприяють привчання, 

вправи, доручення, виховні ситуації. Безперечно, заохочення є ефективним 

методом впливу на волю і свідомість особистості, тому що сформувати 

естетичний смак у людини є нелегкою справою. Поряд із сприятливими 

обставинами завжди є те, що заважає, наприклад, у сім’ї батьки не займалися 

вихованням естетичного смаку, існують стереотипи у сприйнятті творів 

музичного мистецтва тощо. 

Ефективність виховання естетичного смаку майбутніх музично- 

педагогічних працівників залежить від того, настільки вони володіють методами 

самовиховання (самоспостереження, самоаналіз, самоконтроль, самооцінка). 

На підставі аналізу силабусу з навчальної дисципліни «Теорія і методика 

виховання» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

відмітимо, що тема «Зміст виховання» відбиває естетичне виховання, його мету,  

завдання, методи і форми, напрями його реалізації, зокрема засобами мистецтва. 

Естетичний смак особистості розглядається як мета і результат естетичного 

виховання. Важливим є те, що естетичний смак є складовою естетичної культури 

особистості. Такий підхід, з одного боку, є традиційним у педагогіці загалом, а з 

іншого – активізує пошуки нових шляхів, засобів, форм виховання естетичного 

смаку молоді. 

Заслуговує уваги тема «Міжкультурне виховання», зміст якої присвячено 

сприйняття людиною іншої культури, ознайомлення з національними звичаями і 

традиціями різних народів. Толерантне ставлення до людини іншої 

національності та усталених традицій, мирне співіснування в педагогічному 

колективі, налагоджування співробітництва і партнерських стосунків є 

підвалинами виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних 

працівників [5]. 

У межах обміну досвідом викладання позитивно оцінюємо завдання 

практичного характеру, котрі стимулюють розвиток критичного мислення. 

Опишемо практичну значущість цих завдань. Завдання 1. Розкрити зв'язок між 

естетичним і міжкультурним вихованням молоді на прикладі музично- 

педагогічної діяльності. Завдання 2. Здійснити заочну подорож до іншої країни і 

скласти звіт про популярні музичні твори, що полюбляють слухати в цій країні. 

Ваше враження щодо їх популяризації і сприйняття молоддю. 

Отже, взаємодія музичного мистецтва і педагогіки є підвалинами якісної 

підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників. Розкриття і 

використання освітнього потенціалу педагогічних дисциплін позитивно впливає 

на виховання естетичного смаку майбутніх музично-педагогічних працівників. 
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The article is devoted to the update of content to prepare future IT professionals 

by applying complex practice-oriented tasks on the example of the educational topic 

"Development of Chatbots using Free Online Designers". The study of this issue 

corresponds to the educational programs of the first (bachelor's) educational level in 

"Software Engineering", "Computer Science" and "Information Systems and 

Technologies". 

Keywords: chatbot; office computer technologies; professional competence; 

computer science. 

 

У формуванні компетентностей здобувачів вищої освіти в умовах сучасного 

університету мають місце певні проблеми між запитами роботодавців та реальним 

станом підготовки майбутніх фахівців. Зокрема, це неповне врахування у змісті 

навчальних дисциплін потреб сучасного ринку праці до підготовки бакалаврів з 

освітніх програм 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні 

науки», 126 «Інформаційні системи і технології»; недостатнє формування у 

процесі викладання таких дисциплін, як «Офісні комп’ютерні технології», 

«Комп’ютерні інформаційні технології» навичок проєктування й розробки 

програмного забезпечення. З метою усунення зазначених «вузьких місць» 

пропонуємо доповнити зміст дисципліни «Офісні комп’ютерні технології» та 

споріднених курсів темою з розробки чат-ботів. 

Незважаючи на значну кількість наукових та методичних напрацювань, в 

яких розглянуто питання застосування сучасних методів та інструментів 

підготовки інженерів-програмістів та ІТ-фахівців, на наш погляд, залишаються 

актуальними питання оновлення навчально-методичного комплексу фахових 

дисциплін для забезпечення якісної професійної підготовки студентів 

комп’ютерних спеціальностей. 

Метою дослідження є імплементація теми «Розробка ботів за допомогою 

безкоштовних онлайн-конструкторів» в навчальну дисципліну «Офісні 

комп’ютерні технології», як засобу становлення цифрової компетентності 

здобувачів вищої освіти освітніх програм 121«Інженерія програмного 

забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і 

технології». 

Вибір теми з розробки чат-ботів для викладання в межах курсу «Офісні 

комп’ютерні технології» пов’язаний з тим, що боти є одними з сучасних 

інформаційно-комунікаційних інструментів для підвищення ефективності 

підприємств та установ, для студентів ця технологія є потрібною та цікавою, 

оскільки вона затребувана серед компаній, роботодавців. Чат-бот – це 

програмний додаток, що управляється заданими алгоритмами поведінки або 

штучним інтелектом, з яким користувачі можуть спілкуватися через діалогове 

вікно. 

Тема з розробки чат-ботів з використанням безкоштовних онлайн- 

конструкторів була введена у викладання дисципліни «Офісні комп’ютерні 

технології» для студентів Херсонського державного університету спеціальностей 

«Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні 

системи і технології». Перед здобувачами вищої освіти ставилися наступні 
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завдання: пошук, систематизація інформації щодо розробки ботів на 

безкоштовних платформах; вибір однієї з доступних платформ по створенню 

ботів, складання словнику термінологічних понять даного програмного 

середовища; установлення цілей і завдань роботи розроблюваного бота; розробка 

алгоритму роботи бота; формування питань та відповідей бота-консультанта 

згідно розробленого алгоритму з допомогою безкоштовних конструкторів для 

проектування ботів. 

На першому етапі вивчення даної теми викладач пропонує студентам 

розглянути наявні платформи по проектуванню чат-ботів, провести їх 

порівняльний аналіз і зробити певні висновки. 

На другому етапі студенти обирають програмне середовище для створення  

бота-консультанта серед таких платформ як Telegram, Facebook Messenger, Viber, 

CRM. Наступним кроком здобувачі вищої освіти встановлюють конкретні цілі й 

напрямки роботи бота. На четвертому етапі проєктують алгоритм взаємодії бота з 

користувачем, розробляють меню та шаблони відповідей. Для ефективної роботи 

чат-бота важливим є правильне визначення цілей і сценаріїв його роботи. 

Заключний крок спрямований на створення запитів та відповідей бота з 

допомогою безкоштовних сервісів та оформлення інтерфейсу бота. Залежно від 

обраної мети використовують сервіси розробки ботів, до яких відносяться: Bot kits 

(підтримує платформи: Вконтакте, Однокласники, Facebook, Telegram, Viber, 

Skype, можна підключити сайт фірми), Manybot (розроблений спеціально під 

Telegram), BorisBot (допомагає створювати корисних ботів в месенджерах, 

браузері, email, SMS), Flow XO (підтримувані платформи: Facebook, Telegram, 

Slack, Twilio SMS), Botmother (підтримувані платформи: Facebook Messenger, 

Telegram, Viber) [1]. 

Для виконання поставлених завдань студенти Херсонського державного 

університету розробили бот, що консультує клієнтів (надає коротку інформацію) з 

юридичних питань. В результаті аналізу функціональних можливостей найбільш 

поширених платформ, в якості середовища для розташування бота студентами 

було обрано месенджер Telegram. Слухачі зареєстрували ім’я бота в месенджері 

так, щоб клієнти могли знайти його через пошук або через пряме посилання. Для 

цього був застосований BotFather, який в Telegram використовують для створення 

нових бот-акаунтів та керування існуючими. Був згенерований з токен авторизації 

для нового чат-бота з ім’ям «pravonazahust_bot». Для подальшої роботи 

студентами використовувався безкоштовний сервіс BorisBot. Сторінку з першим 

повідомленням, яке надсилає бот з описом своєї діяльності та призначення, 

представлено на рис. 1. 
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Рис.1. Перше повідомлення та головне меню бота 

Після обрання користувачем потрібної теми з підменю, бот надсилає 

коротку інформацію за обраною категорією. Створений таким чином бот- 

консультант з юридичних питань відповідав вимогам логічної та безпомилкової 

роботи згідно визначених розробниками завдань. 

Отже, запропоновано оновлення змісту дисципліни «Офісні комп’ютерні 

технології» шляхом імплементації теми з розробки чат-ботів, що відповідає 

формуванню цифрових та дослідницьких компетентностей здобувачів 

(бакалаврського) рівня освіти по освітнім програмам «Інженерія програмного 

забезпечення», «Комп’ютерні науки» та «Інформаційні системи та технології». 

Упровадження запропонованої навчальної теми спрямовано на підвищення 

мотивації студентів до вирішення завдань професійної спрямованості та 

формування цифрової компетентності. Адже чат-бот є одним з сучасних ІКТ- 

інструментів підвищення ефективності діяльності установ та комерційних 

підприємств, його впровадження дозволяє здешевити процес взаємодії з 

клієнтами. Результатом засвоєння здобувачами вищої освіти запропонованої теми 

з курсу «Офісні комп’ютерні технології» є розробка чат-боту для роботи в 

месенджері Telegram, який надає коротку інформацію та відповіді з питань 

діяльності підприємства. 
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Стаття присвячена актуальній проблемі – з’ясуванню специфіки 

підготовки викладачів до використання сучасних педагогічних технологій. 

Установлено, що зазначена підготовка розглядається як найвищий рівень 

професійної підготовки викладача, котрій притаманна висока фахова 

спрямованість, інтегрована система відповідних компетентностей, що 

забезпечує ефективність освітнього процесу. 

Ключові слова: викладач, вища школа, підготовка, сучасні педагогічні 

технології, теорія, практика. 

The article is devoted to a topical issue that is to clarify the particularity of 

teacher training for the use of modern pedagogical technologies. It is established that 

this training is considered to be the highest level of teacher’s professional training, 

which is characterized by a high professional focusing, an integrated system of relevant 

competencies and ensures the effectiveness of the educational process. 

Key words: a teacher, higher school, preparation, modern pedagogical 

technologies, theory, practice. 

 

Зміни, які відбуваються в суспільно-економічному житті України висувають 

нові вимоги до рівня економічної підготовки фахівців, що, у свою чергу, потребує 

більш високого професійного рівня викладачів економічних дисциплін і наявності 

у них відповідного науково-методичного забезпечення освітнього процесу. 

Досить тривалий час спостерігались суттєві зміни щодо організації 

діяльності викладача у сфері професійної освіти, які пройшли шлях від визнання 

його професіоналізму й педагогічної майстерності, створення відповідної системи 

дидактичних методів та методик до масового впровадження в процес організації 

освіти педагогічних технологій. 

Певна частина дослідників уважає, що при використанні педагогічних 

технологій, у яких чітко сформульовані дидактичні цілі й прописано процедури 

щодо їх досягнення як процес, так і результат навчання може бути організованим 

будь-яким викладачем, суттєво знижується при цьому роль педагога та його 

педагогічної техніки. Наприклад, П. Образцов наголошує на тому, що, якщо

https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-594
https://borisbot.com/
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методика не може чітко бути відтворена кожним викладачем, то педагогічна 

технологія сприяє високим стабільним результатам при неоднорідному складі 

викладачів [2]. Зазначені позиції ми не поділяємо. На наш погляд, ефективне 

застосування педагогічних технологій вимагає спеціальної ґрунтовної підготовки 

викладачів, володіння ними достатньо широким спектром психолого-

педагогічного знання та вміння. 

Заклади вищої освіти завжди мали і мають потребу у високопрофесійних 

кадрах. Викладач ЗВО повинен бути не тільки вченим, фахівцем у певній галузі 

знань, а і педагогом-практиком, який здатний передавати наукове знання, 

структурувати його, робити доступним та зрозумілим для слухачів. Також 

сучасний викладач повинен мати фундаментальну психолого-педагогічну та 

методичну підготовку, котра включає і підготовку до використання педагогічних 

технологій. Однак, як свідчить аналіз освітньої практики вищої школи, 

традиційно склалося так, що викладачі кафедр економічних дисциплін 

нараховують у своєму складі науково-педагогічних працівників, котрі, в своїй 

більшості, не пройшли зазначену підготовку. 

До провідних особливостей психолого-педагогічної діяльності викладача 

закладу вищої освіти науковці (О. Гура, О. Обривкіна та інші) відносять такі: 

спрямованість освітнього процесу на науку, яка стрімко розвивається; 

спрямованість вищої школи на організацію самостійної роботи студентів, котра 

має постійно перетинатися з дослідною роботою; гуманізація й наскрізна 

спрямованість всього освітнього процесу у вищій школі; оптимальне 

співвідношення як теоретичної, так і практичної підготовки студентської молоді; 

всеохоплюючий комунікативний характер освітнього процесу; технологізація 

процесу навчання і виховання у вищій школі, активне використання ІКТ тощо. 

За слушною думкою Н. Оверко, на рівні підвищення професіоналізму 

з’являється особлива властивість професійно-педагогічної діяльності педагога, 

котра супроводжується наявністю здатності до інтегрування з чітко визначеним 

науково-практичним контекстом, певною інформацією, досвідом, перетворюючи 

їх на засіб інноваційного розв’язання професійно-педагогічних завдань та 

самовдосконалення. Педагог-професіонал, за переконанням науковця, – це 

педагог, котрий виконує свою справу за покликом душі, а не примусово, не 

просто передає отримані під час фахової підготовки знання, уміння й навички, а 

постійно прагне привнести до своєю професійної діяльності щось нове, дбає про 

вдосконалення свого професійного рівня, отримує від цього певне задоволення [3, 

с.22]. 

Одним із важливих напрямів підготовки викладачів закладів вищої освіти, у 

тому числі і викладачів економічних дисциплін, вважаємо підготовку їх до 

широкого впровадження сучасних педагогічних технологій. 

Доцільно звернути увагу на те, що в довідковій літературі терміни 

«підготовка» та «професійна підготовка» подаються у таких значеннях, як-от: 

1) підготовка як процес передачі фахівцями відповідних знань і вмінь; 

2) підготовка як результат зазначеного процесу, котрий включає успішне 

опанування певною сукупністю фахових знань, вмінь, навичок, якостей, досвіду 



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

243 

 

 

трудової діяльності й норм поведінки майбутнього фахівця, які надають йому 

можливості для успішної діяльності у певній галузі. 

З огляду на це, у сучасній науковій літературі термін «підготовка» тісно 

пов’язується з таким поняттям, як «готовність». Отже, результатом підготовки 

викладача є готовність його до використання сучасних педагогічних технологій. 

Виходячи з проблеми дослідження, необхідно з’ясувати суть понять 

«підготовка» та «готовність» викладачів до організації різних видів фахової 

діяльності. У довідкових джерелах термін «готовність» розглядається з двох 

позицій, як: 

1) бажання займатися певною діяльністю, психологічний настрій на що- 

небудь; 

2) властивість, при якій все зроблено, готовність до чого-небудь. У загально 

прийнятому розумінні під готовністю до будь-якої діяльності розуміють 

достатньо розвинені якості (фізичні, психічні, інтелектуальні тощо), котрі 

необхідні для її ефективного виконання. 

Узагальнення науково-педагогічних джерел дозволяє констатувати 

розмаїття підходів науковців до визначення сутності та структури готовності 

викладача до організації фахової діяльності, котру розуміють як: 

– сукупність певних знань, вмінь, навичок, а також якостей, які 

забезпечують успіх педагогічної діяльності (Д. Гончаров, В. Сластьонін); 

– сутнісну характеристику загальнопедагогічної та предметно-методичної 

підготовки, котрій притаманна сформованість у майбутніх викладачів відповідних 

цілей, установок, системи знань, вмінь, навичок, досвіду й особистісних якостей 

(В. Дейниченко, В. Щербіна); 

– інтеграційне утворення особистості викладача із динамічною 

структурою (М. Вієвська, Л. Красовська, Л. Рибалко, Н. Шкіря); 

– наявність потреб, інтересів, цінностей та інших утворень особистості, 

котрі сприяють психологічній готовності до діяльності (М. Дяченко, 

Л. Кандибович, А. Маркова та ін.). 

С. Манукова, аналізуючи поняття готовності як психологічного 

новоутворення особистості, слушно вважає окреслений феномен як провідну мету 

та один із кінцевих результатів роботи вищої школи, так як саме фахова 

готовність до організації педагогічної діяльності, за переконанням науковця, 

виступає показником професіоналізму викладача. Дослідниця правомірно розуміє 

готовність як новоутворення особистості викладача, що визначає його суб’єктну 

позицію до професійно-педагогічної діяльності, практичну готовність до її 

організації, підкріплену професійними якостями, мотивами та установками [1]. 

Вивчення та узагальнення науково-педагогічної літератури дає можливість 

констатувати, що спільним у з’ясуванні суті готовності викладача до виконання 

різних видів професійної діяльності є тлумачення її фахівцями як стійкого 

комплексного утворення, котре забезпечує психологічну готовність викладача для 

успішного виконання професійної діяльності, котра включає мотиви, інтереси, 

цінності, знання про певний предмет і способи їх передачі, навички, уміння, 

особистісні якості, які сприяють ефективному здійсненню певного роду 

педагогічної діяльноcті. 
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Отже, підготовка викладача до використання сучасних педагогічних 

технологій розглядається як найвищий рівень його професійної підготовки, котрій 

притаманний високий рівень професійної спрямованості, інтегрована система 

відповідних компетентностей, що спрямовані на організацію науково-методичної 

й технологічної діяльності, котра забезпечує як ефективність освітнього процесу, 

так і творчу самореалізацію викладача. 
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Стаття присвячена впровадженню ідеї провідництва в підготовку 

менеджерів освіти. Ця проблема у вітчизняній педагогічній науці не набула 

полемічного характеру. Завданнями курсу «Теорія провідництва в освіті» є: 

ознайомлення як керівників закладів освіти, так і майбутніх керівників з різними 

способами співробітництва в колективі; прогнозування, як стати успішним 

провідником, представлення шляхів, прикладів та інструментів управління на 

засадах провідництва. 

Ключові слова: провідник, провідництво в освіті, культура провідництва, 

менеджери освіти. 

The article is devoted to the introduction of the idea of the guidance in education 

in the training of education managers. This problem in domestic pedagogical science 

has not even acquired a polemical character. The objectives of the course «Theory 

guidance in education» are: to acquaint both heads of educational institutions and 

future leaders with different ways of cooperation in the team; predict how to become a 

successful leader, present ways, examples and management tools based on guidance 

Keywords: guidance, the guidance in education, guidance culture , education 

managers. 
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Постановка проблеми. Освіта як соціальний інститут, сфера надання 

специфічних послуг за останні двадцять років набула істотних змін. Ці зміни 

позначились на управлінні в сфері освіті, зокрема, на особистості керівника, його 

стилі, культурі управління, володінні ним сучасними технологіями підвищення 

якості освітнього процесу, забезпеченні комфортних умов праці й саморозвитку 

педагогічного персоналу. Окреслені питання стають щодалі актуальнішими на 

сучасному етапі розвитку освіти та національного відродження України. 

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Основу наукової розвідки 

становлять наукові дослідження та висновки з питань: загальної культури 

особистості (Т. Абдуло, О. Асмолов, М. Каган, С. Кримський, Д. Лихачов, 

М. Мамардашвілі та ін.); професійної культури менеджера освіти (В. Бондарь, 

Л. Васильченко, І. Жерносек, Ю. Конаржевський, О. Мармаза та ін.); 

провідництво в освіті (П. Бідзіля, М. Гузик, В. Жадько, В. Крижко, С. Сарасон та 

ін.). 

Ідея започаткувати дослідницький науковий проект «Місія провідництва в 

освіті» у Бердянському державному педагогічному університеті (далі БДПУ), у 

2016 році належить завідувачу кафедри менеджменту та адміністрування 

професору В. В. Крижку. 

У 2017 році побачила світ колективна монографія «Теорія провідництва в 

освіті». А у 2019 році було видано колективну монографію «Генеза провідництва 

в освіті» за загальною редакцією ректора БДПУ, професора І. Т. Богданова. 

Упродовж 2017-2021 років в освітньому процесі БДПУ апробовано 

навчальну дисципліну «Теорія провідництва в освіті». 

Серед основних цілей викладання курсу «Теорія провідництва в освіті» ми 

виділяємо такі: ознайомлення як керівників закладів освіти, так і майбутніх 

керівників з різними способами співкерування в колективі, засвоєння знань та 

вміння щодо скеровування своїх вмінь та зусиль на провідництво, надання порад, 

як стати успішним керівником – провідником, показ шляхів, прикладів та 

інструментів успішного (ефективного) керівництва на засадах провідництва. 

Навчальна дисципліни «Теорія провідництва в освіті» зорієнтована на 

підготовку менеджерів освіти за освітньо-професійною програмою «Управління 

закладом освіти», спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Аналогічні дисципліни викладаються у Полтавському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Сумському 

державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, та Мелітопольському 

державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького. 

У теорії провідництва досліджуються унікальні за своєю природою 

соціокультурні явища: душевні стани особистості; моральний вибір як основа 

етичної відповідальності; вболівання за долю держави; духовність особистості як 

індивідуальне виражання в системі мотивів особистості; особистісно-професійні 

інтереси як ціннісні імперативи волевиявлення провідників; проблеми 

соціального управління як особливого виду людської діяльності, що виникає з 

необхідності організації спільних дій і породжується, з одного боку, поділом 

праці, а з іншого – соціально-історичними умовами конкретного суспільства 

тощо. 
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Наукове обґрунтування культури провідництва передбачає розуміння питань 

створення єдиного духовного простору, єдиного духовного поля, співпричетності 

авторитету особистості провідника та сили його духу народженню нової 

культури, які характеризують силу зусилля провідника піднятися над проблемою, 

забезпечують високий рівень проводу. 

Для теоретико-методологічного обґрунтування культури провідництва 

важливе значення мають досягнення в галузі управління, провідництва, 

соціології, культурології, психології, педагогіки, історії педагогіки, праксеології. 

У тлумаченні культури провідництва, акцентуємо увагу на тому, що культура 

провідництва є складовою загальної культури. Термін «культура» латинського 

походження, що означає оброблення, а вживалося спочатку для визначення 

процесу обробки ґрунту. Крім цього, культура співвідноситься з такими 

категоріями, як «виховання», «розвиток», «освіта»; відображає історично 

визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил та здібностей людини, що 

проявляються і здійснюються в різних формах організації життя й діяльності 

людей, а також у створених ними матеріальних і духовних цінностях. 

Разом з тим, складна внутрішня понятійна будова категорії «культура» 

відбиває її «пограничний» характер. Науковий інтерес до вивчення культури 

зустрічаємо в різних галузях знань. Розуміння і тлумачення змісту культури 

починається з предметних результатів діяльності людей і спрямовується до 

осмислення людських знань, здібностей, навичок, морально-естетичних запитів, 

що реалізуються в конкретному виді діяльності. 

Крім того, пояснення природи культури провідництва має спиратися на 

аналіз сутності історичного процесу, специфіки розвитку людини в процесі 

історії. Вітчизняна і європейська науки досягли значних успіхів у вивченні історії 

й теорії культури конкретних епох, регіонів, специфіки її структурних елементів, 

методології дослідження культури як соціальної пам’яті людства. 

У той же час, провідництво є ключовим елементом інноваційного процесу й 

розвитку культури в команді однодумців. Особливо це стосується сфери освіти, 

яка спрямована на формування й розвиток соціально-значущих якостей кожної 

людини як члена суспільства й громадянина держави. При цьому ефективний 

провідник-магістрант (здобувач другого рівня вищої освіти), провідник-освітянин 

(вчитель, викладач) і провідник-керівник закладу освіти досягає головних цілей в 

оптимальні терміни з максимальним результатом. 

Підкреслимо, що загального і публічного навчання провідництву не може 

бути, тому що, на наше переконання, треба на рівні коуча, тобто приватного 

педагога, тренера, інструктора розробляти програму індивідуальну 

(персоніфіковану). У перекладі з англійської мови «coaching» (коучинг) означає 

тренерство, настанова. «To coach» – тренувати, підготувати до змагань, або 

займатися репетиторством, підготовкою до екзамену. 

Метою коучингу є спрямованість на поліпшення життя людей у професійній 

та особистій сферах. У першу чергу, коучинг більше допомагає особистості 

навчатися, ніж учить. Це не тільки техніка, яка застосовується в певних 

обставинах. Це метод управління, метод взаємодії з людьми, спосіб мислення.
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Так, Сократ допомагав своїм учням знайти відповідь на запитання, яким 

чином поліпшити власне життя. За допомогою питань діагностував 

інтелектуальний потенціал своїх учнів і підштовхував до роздумів про власне 

життя, а потім за допомогою відповідно сформульованих питань сприяв тому, що 

учні знаходили всередині себе відповіді, які сприяли їхньому особистісному 

розвитку. Сократ ніколи не давав учням готових рішень, наштовхуючи питаннями 

на самостійне знаходження відповідей на важливі та пріоритетні життєві 

запитання. Саме цей метод (маєвтики і синектики) ми використовуємо у 

технології навчання провідництву. 

Використання коучингу як технології навчання провідництву в сфері освіти є 

універсальним засобом, який дає змогу ефективно працювати на суб’єкт- 

суб’єктному рівні, вміти допомагати собі й іншим у розвитку особистісного 

потенціалу, у підвищенні особистої ефективності; розвивати ефективні 

комунікації, будувати конструктивні відносини з колегами, здобувачами другого 

рівня вищої освіти, партнерами; досягати поставлених цілей, розширювати 

можливості та горизонти бачення, разом з цим розвивати провідницькі якості 

інших, тим самим забезпечуючи ефективність діяльності закладу освіти загалом. 

Дослідження провідництва, згідно із знахідкою наших вельмишановних 

авторів монографії «Ґенеза провідництва в освіті» доводять, що ґенеза 

автохтонних українських термінів «провід» та «провідник» тісно ув’язані з 

біблійними текстами, які детально представляють їх характеристики. 

Встановлено, що біблійські терміни «святий» та «праведник» у ході подальших 

перекладів та тлумачень у давньослов’янській і давньоукраїнській мовах 

трансформувалися в концепт «провідник». У російськомовних виданнях Біблії 

вживаються терміни «учитель», «батько» та «наставник». 

З чого починається провідництво? 

Провідництво починається з наслідування, добровільного і доцільного 

пошуку праведних якостей людини, завзятої сміливості і мужності взяти на себе 

відповідальність за долю людей, які ставляться до навчання, як до процесу 

власного перетворення і вірять в українську соціальну інновацію – провідництва. 

За функціональними ознаками поняття «провідництво» виникає в умовах 

суспільства, в результаті внутрішньої роботи особистості, як результат 

незадоволення існуючими цінностями в суспільстві, тривалий час 

напрацьовується з допомогою миследіяльності, тривалий час не об’єктивується. 

Провідництво це процес резонансного впливу на окремих людей, з наступною 

об’єктивацією їх на суспільство. Провідництво залежить від особистої 

спрямованості та відрефлексованих цінностей; не має системи санкцій. У 

провідництві процес впливу спрямовано на зміну існуючої системи. А діяльність 

провідника впливає на діяльність суспільства взагалі [1]. 

Варто зазначити, що «провід» визначається як – керівництво, водійство, 

верховодство, оруда (робота, клопоти). Провідник – це проводир, керівник, 

ватажок, вожай; (держави) лідер. 

Отже, на сучасному етапі розвитку теорії провідництва є безліч визначень 

понять «провідництво». Мова йде про навчання власне керівників закладів освіти,  

яких західне суспільство розцінює як провідників у освіті, лідерів, які формують 
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імідж школи, мікроклімат як в педагогічному, так і в учнівському колективах, які 

є обличчям колективу, який вони очолюють. На превеликий жаль, дискурсне поле 

з проблем провідництва в освіті України формується, в основному, науковцями 

США та Європейського освітнього простору. 
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Схарактеризовано комплекс онлайн інструментів, які доцільно 

використовувати в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів до 

народознавчої роботи в ЗДО в умовах дистанційного навчання: Zoom, пошуковий 

сервіс Google, Вікіпедія, Бібліотека Гумер, е-бібліотека Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України, YouTube, віртуальні інтерактивні дошки Padlet і Jamboard, сервіс для 

створення презентацій та миттєвих опитувань Mentimeter, онлайн інструмент 

для розроблення інтерактивних вправ Wordwall тощо. 

Ключові слова: онлайн інструменти, професійна підготовка, майбутні 

вихователі, інтерактив, народознавча робота, студенти. 

A set of online tools that should be used in the process of training future 

educators for ethnographic work in a preschool institution in terms of distance 

learning: Zoom, Google search service, Wikipedia, Gumer Library, e-library of The 

Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology, YouTube, virtual interactive 

whiteboards Padlet and Jamboard, service for creating presentations and instant polls 

Mentimeter, online tool for developing interactive exercises Wordwall, etc. 

Key words: online tools, professional training, future educators, interactive, 

ethnographic work, students. 

 

Уведення карантинних обмежень спричинило вибух інтересу викладачів до 

дистанційної форми навчання. Якщо до цього в декого і був певний скепсис по 

відношенню до необхідності опановувати інструменти дистанційного навчання, 

то карантин, що розпочався у другому семестрі 2019/2020 навч. року, його 

безповоротно розвіяв. 

Слід зазначити, що для підготовки майбутніх вихователів до народознавчої 

роботи у ЗДО перехід на дистанційний режим у цілому і застосування онлайн 
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інструментів, зокрема, виявилося цілком доречним і виправданим. Ще раніше 

було заплановано впровадження групової проектної роботи в процесі вивчення 

студентами курсу «Етнопедагогіка та етнопсихологія». Передбачалося, що 

студенти об’єднаються у невеликі групи по 2–5 осіб і будуть збирати 

етнографічну та етнопедагогічну інформацію про різні народи, кожна група – про 

один народ за своїм вибором. Орієнтовна програма таких проектів була 

розроблена до початку семестру, і на першому занятті студенти отримали її та  

методичні рекомендації щодо збирання, систематизації, оформлення і презентації 

зібраної інформації. 

У період карантину студенти отримували консультації в дистанційній 

формі: на платформі Moodle, електронною поштою, через месенджери та сервіс 

відеоконференцій Zoom – за вибором здобувачів освіти та з урахування наявності 

в них відповідного обладнання і надійно доступу до мережі Інтернет. Для 

виконання проектів їм пропонувалося користуватися численними онлайн- 

інструментами (наприклад, пошуковий сервіс Google) та онлайн-ресурсами: 

загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія Вікіпедія, е-

Бібліотека Гумер, е-бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, відеохостинг YouTube тощо. 

Студенти з ентузіазмом поставилися до виконання таких пошукових 

проектів. Результати групової роботи були представлені не лише у вигляді текстів 

і зображень, але й у мультимедійних презентаціях, у добірках аудіо- та відео- 

файлів. Результати проведеного опитування засвідчили, що студенти високо 

оцінили групову проектну форму роботи, зазначили її дієвість щодо формування в 

них ціннісного ставлення до феномену багатокультурності суспільства й 

освітнього простору, толерантності до проявів інокультурності, спрямованості на 

толерантну взаємодію з представниками різних етнічних культур, розвиткові 

інтересу до майбутньої народознавчої діяльності у закладах дошкільної освіти, а 

також щодо набуття обізнаності про особливості культур різних народів, з-поміж 

іншого, про їхні традиції виховання. Утім в умовах дистанційного навчання 

формування діяльнісного складника готовності майбутніх вихователів до 

народознавчої роботи залишилося не до кінця вирішеною проблемою. 

Упродовж літніх канікул ми зі співробітниками науково-методичної 

лабораторії громадянської та міжкультурної освіти продовжили шукати й 

апробувати різноманітні онлайн ресурси та інструменти, які дали б змогу 

урізноманітнити дистанційне навчання, сприяли б пізнавальній активності 

студентів, а також допомогли напрацьовувати професійні вміння.Зрештою, поряд 

з уже перевіреними пошуковими сервісами, для використання в 2020/2021 навч. 

році були запропоновані віртуальні інтерактивні дошки Padlet, Google Jamboard, 

сервіс для створення презентацій та миттєвих опитувань Mentimeter, онлайн 

інструмент для створення інтерактивних ігор Wordwall. 

До занять з навчальної дисципліни «Етнопедагогіка та етнопсихологія» 

навчального плану бакалаврату додалися заняття з дисципліни «Дошкільна освіта 

в мультикультурному освітньому просторі» з навчального плану модернізованої за 

вимогами затвердженого стандарту [3] освітньої програми для другого

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». 

Для обох навчальних дисциплін були створені віртуальні інтерактивні 

дошки Padlet [1; 2] і Google Jamboard. Ці онлайн інструменти мають різні корисні 

можливості. 

На дошку Padlet завчасно розміщені всі документи, з якими мають 

ознайомитися студенти: робоча програма дисципліни, нормативні документи, 

електронні версії рекомендованих джерел, посилання на рекомендовані 

відеофайли. Упродовж семестру рекомендовані для опрацювання матеріали на 

дошці Padlet оновлюються (наприклад, після ухвалення нової редакції було 

замінено текст Базового компоненту дошкільної освіти) і додаються нові. 

Поряд із цим ми широко використовуємо Padlet для групової роботи 

студентів під час занять. Zoom дозволяє об’єднувати учасників у групи і 

розводити по окремих сесійних залах. Кожна така група створює на дошці Padlet 

свою нотатку, на якій виконує практичне завдання. Після закінчення групової 

роботи і входу всіх учасників до спільної зали, кожна група звітує про свої 

напрацювання, відповідає на запитання інших учасників тощо. Студенти мають 

можливість у будь-який зручний час працювати на дошці Padlet: розміщувати 

виконані домашні завдання, читати чи переглядати рекомендовані джерела, 

коментувати роботи інших студентів тощо. 

Дошку Jamboard зручніше використовувати у випадках, коли необхідно 

рухати, систематизувати, розміщувати в певному порядку стікери з текстом чи 

якісь завчасно підготовлені об’єкти. Завдяки таким рухам і переміщенням можна 

навіть виконувати вправи на кшталт «Займи позицію», що важливо для роботи з 

формування особистісно-психологічного складника готовності майбутніх 

вихователів ЗДО до народознавчої роботи. 

Онлайн інструмент для створення презентацій і проведення миттєвих 

опитувань Mentimeter ми широко використовуємо на етапі мотивування студентів 

та налаштування на роботу, для актуалізації опорних знань, а також наприкінці 

заняття для підбиття підсумків і рефлексії. Mentimeter не персоніфікує учасників 

опитування, і така анонімність є зручною для студентів, адже дозволяє вільно 

висловлювати власну думку, не побоюючись отримати низьку оцінку. Водночас 

Mentimeter дозволяє викладачеві визначити готовність групи до роботи, 

відстежити динаміку засвоєння матеріалу, з’ясувати настрій групи тощо. За 

нашими спостереженнями, з усіх численних варіантів опитувань студентам 

найбільше подобається створення хмаринок слів. Були випадки, коли після 

підбиття підсумків у якийсь інший спосіб вони просили все ж таки «створити 

хмаринку». 

Wordwall – сервіс для створення інтерактивних вправ і матеріалів для 

роздрукування, надає користувачеві численні шаблони та готові вправи, які 

можна редагувати, і надає можливість обрати україномовний інтерфейс. 

Інтерактивні вправи можна відтворювати на будь-якому веб-пристрої: 

комп’ютері, планшеті, телефоні чи інтерактивній дошці. Студенти можуть 

працювати з вправами анонімно, переходячи за наданим викладачем 

покликанням. Єдиний виявлений нами недолік онлайн інструменту Wordwall – 
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обмежена кількість вправ (5), які можна створити, використовуючи безкоштовну 

версію. 

Дослідження онлайн інструментів підготовки майбутніх вихователів до 

народознавчої роботи в закладах дошкільної освіти є актуальним і своєчасним. 

Розробки і впровадження онлайн інструментів наразі потребують не лише 

загальна середня та вища освіта, а також і дошкілля, і післядипломна педагогічна 

освіта, зокрема, методична робота у ЗДО, і співпраця педагогічного колективу 

закладу дошкільної освіти з сім’ями дошкільників та іншими соціальними 

інститутами, і психолого-педагогічна просвіта широкої громадськості. 
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Дана стаття присвячена питанням реалізації інтегрованого навчання 

учнів. Визначено суть інтеграції в освіті та міжпредметної компетентності 

учня. Розкрито шляхи здійснення міжпредметної інтеграції у закладах загальної 

середньої освіти. Схарактеризовані інтегровані курси, реалізовані в освітній 

практиці закладів загальної середньої освіти. 
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The article is dedicated to the problem of implementation of schoolchildren’s 

integrated education. The concepts of integration in education and schoolchildren’s 

interdisciplinary competence have been defined. The ways of implementation of 

interdisciplinary integration in general secondary educational institutions have been 
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revealed. The authors have characterized the integrated courses implemented in 

educational practice of general secondary educational institutions. 

Key words: integration, integrated education, integrated lessons, 

interdisciplinary competence, schoolchildren. 

 

Проблема інтеграції навчання і виховання важлива і сучасна як для теорії 

педагогіки, так і для освітньої практики. Її актуальність зумовлена змінами у 

сфері науки і виробництва, новими соціальними запитами. 

Ідея інтеграції в освіті є значним здобутком дидактики, оскільки за умови її 

успішного методичного впровадження реалізується мета якісної освіти. Тому 

інтеграція як вимога об’єднання в ціле компонентів об’єктів навчання є 

необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється 

створення в учнів цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується 

міжпредметна компетентність [1, с.300]. 

Міжпредметна компетентність є «здатністю учня застосувати щодо 

міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та 

ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і предметних 

галузей» [1, с.350]. 

У сучасних закладах загальної середньої освіти узвичаїлася міжпредметна 

інтеграція, здійснювана різними шляхами, як-то: 

– створення інтегрованих курсів – навчальних предметів, які адаптують для 

вивчення та інтегрують знання декількох наук або видів мистецтв (природничих – 

«Природознавство», суспільствознавчих – «Я у Світі», біологічних – «Основи 

здоров’я», музичне й образотворче мистецтво – «Мистецтво» тощо); 

– розробка нових форм уроків (урок з міжпредметними зв’язками, 

інтегрований урок, бінарний урок); 

– упровадження навчальних проєктів; 

– організація тематичних днів та тижнів. 

Етапами реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання (від простого 

до складного) є: 

– введення міжпредметних зв’язків на уроках суміжних дисциплін на основі 

репродуктивної діяльності і елементів проблемності; 

– постановка міжпредметних навчальних проблем і самостійний пошук їх 

вирішення на окремих уроках; 

– систематичне проблемне навчання на основі ускладнених міжпредметних 

проблем всередині окремих курсів; 

– включення спочатку двосторонніх, а потім і багатосторонніх зв’язків між 

різними предметами на основі координації діяльності вчителя; 

– розробка широкої системи роботи вчителів, які здійснюють міжпредметні 

зв’язки як в змісті й методах, так і в формах організації навчання, включаючи 

позакласну роботу і розширюючи межі програми [2]. 

Мета інтегрованих уроків – формування в учнів цілісного світогляду про 

навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності; підвищення якості 

засвоєння сприйнятого матеріалу; створення творчої атмосфери в колективі учнів; 

виявлення здібностей учнів та їхніх особливостей; формування навичок
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самостійної роботи школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями, 

опорними схемами; підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається; 

ефективна реалізація розвивально-виховної функції навчання [5, с.26]. 

Одним із напрямків методичного збагачення уроків, як зазначає 

О. Я. Савченко, є проведення їх на основі інтеграції змісту. Доцільність 

інтегрованих уроків випливає із завдань інтеграції знань, умінь та навичок учнів з 

основ наук. 

Елементами змісту інтегрованих уроків є знання, уміння і навички – лінійні 

та пересічні; досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення до 

дійсності (світу, суспільства, людини). 

Внутрішньопредметній інтеграції відповідає і концепція укрупнення 

дидактичних одиниць (УДО), розроблена в середині ХХ ст. вченим 

П. М. Ерднієвим, апробована на практиці вчителями-новаторами 

В. Ф. Шаталовим і С. М. Лисенковою. Технологія навчання укрупнення 

дидактичних одиниць розкриває і приводить у дію великі психофізіологічні 

резерви головного мозку в учнів. Розуміння принципів внутрішньопредметної 

інтеграції – УДО дозволяє конструювати уроки на базі поєднання знань. 

У дослідженнях відомих учених (І. Д. Звєрєв, В. М. Максимова, 

В. М. Коротов, М. М. Скаткін, та ін.) міжпредметні зв’язки (по горизонталі) 

виступають як умова єдності навчання і виховання, засіб комплексного підходу до 

предметної системи навчання. Міжпредметні зв’язки мають особливе значення 

для формування природничонаукових понять. Наприклад, на уроці ознайомлення 

з навколишнім світом діти вивчають листяні, хвойні дерева. На уроках 

образотворчого мистецтва це поняття закріплюється в малюнку гілок листяного і 

хвойного дерев, на уроках праці – в ліпленні. Таким чином поняття не просто 

дублюються, а поглиблюються [6, с.160]. 

Завдяки такому підходу до навчання учні отримують цілісну картину світу в 

аспекті змісту вертикальної теми. Точка дотику різних навчальних предметів має 

важливе моральне значення, допомагає формуванню світогляду учня, його 

ставлення до навколишнього світу, природи, суспільства, самого себе. 

Особливий напрямок становлять інтегровані уроки, побудовані на основі 

змісту інтегрованих курсів, відповідно до інтегрованих програм. Так, 

інтегрований курс «Я і Україна» (1-4 кл.) спрямований на розв’язання 

інтегрованих завдань з природознавства, суспільствознавства, українознавства. 

Зміст курсу дає змогу учневі набути цілісні знання про людину і її життєвий світ – 

про природу рідного краю, рід, родину, народні традиції, духовний спадок 

минулих поколінь українського народу. Основою формування цілісності знань є 

уявлення учнів про найзагальніші зв’язки у природі, які відображені в 

закономірностях природи. 

Упровадження курсу «Навчання грамоти, математики, навколишній світ» 

створює об’єктивні передумови для запобігання перевантаженню учнів і 

вивільнення часу для розвивально-виховної діяльності. Курс спрямований на 

формування в учнів якісно нових знань, які характеризуються вищим рівнем 

осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх 

дієвості й системності [8, с.12]. 
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Інтегрований курс «Навколишній світ» (1-4 кл.) відображає поєднання в 

змісті елементів природознавства, суспільствознавства, екології, етики, естетики, 

українознавства, літератури та мистецтва; він спрямований на особистісний 

розвиток школяра, формування у нього цілісного уявлення про 

природничонаукову картину навколишнього світу, місце людини в ньому, 

ознайомлення з соціальними нормами і традиціями українського народу, 

формування первинних ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя, 

культурній спадщині України, рідного краю, сім’ї, усвідомлення учнями 

універсальної цінності життя. 

Упровадження курсу «Художня праця» передбачає формування в учнів 

цілісної картини культурного простору та різнобічної особистості; забезпечення 

єдності у сприйманні довкілля емоційною, інтелектуальною і сенсорною сферами 

духовного життя учнів; розвиток творчої активності школярів у художній праці на 

основі взаємодоповнюваності думок, почуттів, практичних дій [10, с.70]. 

Курс «Основи здоров’я і фізична культура» спрямований на розуміння 

здоров’я, як інтегрального результату, який залежить від багатьох чинників 

(соціальне і духовне благополуччя людини, її адаптація до оточення і внутрішній 

комфорт). 

Отже, інтегроване навчання має орієнтацію на формування в учнів цілісної 

картини світу, їхній фізичний, інтелектуальний та емоційний розвиток, 

розширення світогляду та легшу адаптацію в соціумі. 
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У статті розглядається явище булінгу в освітньому середовищі. Наведені 

дані, які показують, що булінг є досить поширеною і масовою проблемою. У 

статті проаналізовано нормативно-правову базу. Визначено ознаки, форми 

прояву цього явища. Зазначено, що цькування негативно впливає на процес 

розвитку дитини. Розглянуто профілактичні заходи. 

Ключові слова: булінг, агресія, права дитини, повага людської гідності 

дитини, профілактика. 

The phenomenon of bullying in the educational environment has been researched 

in the article. The data, which proves the fact that bullying is a fairly common and 

widely-spread problem, have been presented. The legal and regulatory framework has 

been analyzed in the article. The author defines the signs and forms of this 

phenomenon, as well as determines the basic lines of bullying. It was denoted that 

bullying negatively effects the development process of a child. The preventive measures 

have been identified. 

Key words: bullying, aggression, child rights, respect for human dignity of the 

child, prevention 

У сучасних умовах актуальним залишається створення безпечного 

освітнього середовища, попередження насильства у закладах освіти. Про що 

свідчать і дослідження, проведені Фондом ООН Юнісеф. Так, у 2017 році, 67% 

дітей в Україні у віці від 11 до17 років стикалися з проблемою булінгу впродовж 

останніх трьох місяців, а 24 % дітей стали жертвами цього явища. У 2018 році 

серед 10–17-річнихукраїнців кожен п’ятий підліток визнає себе жертвою онлайн- 

знущань. У 16% опитуваних підлітків були змушені пропускати через це шкільні 

заняття [9]. Такі ж дані підтверджуються і статистикою Національної дитячої 

«гарячої лінії, коаліцією «Права дитини в Україні», Лабораторією психології 

масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України. 
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У Конвенції про права дитини [4] значна увага приділяється питанню 

захисту дітей від усіх форм насильства, образи, зловживання, відсутності 

піклування. Конституція України визначає право кожного на повагу до його 

гідності, заборону катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження [ 5]. 

Особиста недоторканість, захист від приниження честі та гідності, будь- 

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою під 

час освітнього процесу регулюються Законами України «Про освіту», «Про 

охорону дитинства» [1; 10]. Адміністративна відповідальність за вчинення 

булінгу передбачена у Законі України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (2019) [2]. 

У концепції Нової української школи передбачено запровадження програм 

із запобігання дискримінації, насильства та знущання у школі, створення 

атмосфери довіри і взаємоповаги. Особлива увага приділяється перетворенню 

школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування [8]. 

Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян; to bully – задиратися, 

знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення,агресивної 

поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити 

негативне середовище для людини [2; 6]. 

Хоча поява терміну «булінг» відноситься до 70-80-х рр. ХХ ст. і пов’язана з 

іменами шведського лікаря Петера Пауля Хайнемана і норвезького психолога 

Дена Олвеуса, проте проблема насильства існувала протягом усієї історії людства. 

Ставлення до дітей та дитинства було неоднозначним. Наприклад, існували 

періоди, коли дитинство розумілося як цінність, і періоди жорстокого ставлення 

до дітей. Такі знущання у багатьох контекстах мали місце у Стародавній Греції та  

Римі. У XVIII и XIX століттях знущання в основному розглядалися як фізичні й 

словесні образи, пов’язані зі смертю, жорсткою ізоляцією або вимаганням серед 

школярів [12]. Публікації, у яких порушувалось питання булінгу, з’явилися в 

газеті The Times (1862) і в журналі The Pedagogical Seminary (1897). У 

подальшому проблему булінгу в освітньому середовищі розглядав К. Дюкс у 1905 

р. у контексті здоров’я в школі. У 1910 р. видатними психологами і психіатрами 

А. Адлером, В. Штекелем, З. Фрейдом було ініційовано проведення міжнародного 

конгресу у Відні, присвяченого питанням самогубства, у тому числі самогубства 

серед школярів. Практичні дослідження проблеми булінгу були організовані 

Д. Олвеусом, П. П. Хайнеманн, А. Пікасом, Е. Роландом. 

Слід зазначити, що булінг відрізняється від агресивної поведінки за такими 

ознаками: прагнення підкорити своїй волі /змусити боятися / принизити; 

нерівність сторін (фізична, емоційна, інтелектуальна, статусна, економічна тощо); 

навмисність; систематичність /довготривалість; несанкціонованість; не носить 

характеру самозахисту. Це явище не обмежено конкретним місцем у шкільному 

середовищі, залежить від моделювання батьківської поведінки, стилів виховання, 

соціальної та емоційної атмосфери у школі [11; 13;14]. 

Існують такі види булінгу: фізичний (стусани, копняки, штовхання, 

підніжки, навмисне ув’язнення та ін. ), психологічний (принизливі погляди, жести, 

образливі рухи тіла, міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, 
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ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж), економічний (крадіжки, 

пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей), 

сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи 

сексуального характеру, фільмування у переодягальнях, поширення образливих 

чуток, сексуальні погрози, жарти); кібербулінг (розповсюдження ворожих або 

агресивнихтекстових повідомлень, фотографій та ін). 

Діти, що переживають систематичне цькування, можуть відчувати низку 

проблем: підвищену тривожність, зниження самооцінки, замкненість, депресивні 

розлади, проблеми з навчальною успішністю, більш високий рівень суїцидів тощо 

[3]. Булінг, як одна з форм агресивної поведінки, потребує активного втручання з 

боку педагогів, психологів, батьків, органів правопорядку. 

Міністерством освіти і науки України розроблена нормативна база, в якій 

подані рекомендації щодо організації роботи з профілактики булінгу. Крім того, 

на сайті МОНУ запропоновано корисні посилання щодо теми антибулінгу, а саме: 

методичні посібники, комплекс освітніх програм з вирішення конфліктів мирним 

шляхом; програми тренінгових занять для педагогів, дітей і батьків, методичні 

рекомендації, статті щодо булінгу у школі, відеоматеріали від ЮНІСЕФ, Проекту 

«Стоп шкільний терор», соціальні проекти Українського інституту дослідження 

екстремізму, Управління ювенальної превенції Національної поліції, 

Інформаційного агентства «Главком», UNICEF, агентства Smartica / Skykillers . 

У закладах освіти передбачено проведення заходів з профілактики булінгу, 

що включає в себе діагностику (спостереження, анкетування, опитування, 

соціометричні дослідження, збір інформації щодо ситуації насильства в 

освітньому закладі), цілеспрямовані заходи (бесіди, виховні ситуації, тренінг, 

ігри, що спрямовані на формування моральних цінностей дітей, толерантності, 

розвиток емпатії). 

Таким чином, констатуємо, що булінг, на превеликий жаль, стає серйозною 

соціально-педагогічною проблемою, є досить розповсюдженим, несе негативні 

психологічні, соціальні, фізичні наслідки. З огляду на вказану проблему важливо 

приділяти постійну увагу вирішенню цієї актуальної проблеми з метою 

формування у шкільної молоді конкретної позиції неприпустимості і протидії 

будь-яким проявам насильства. 
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Стаття стосується ролі емоційного інтелекту для розвитку особистості у 

навчальному середовищі. Зокрема, обговорюється викладання іноземних мов для 

конкретних цілей. Описано сутність емоційного інтелекту та історію його 
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розвитку. Особлива увага приділяється розкриттю причин застосування 

емоційного інтелекту у навчанні. Вказано шляхи розвитку 

емоційногоінтелектуучнів. 

Ключові слова: емоційний інтелект, інтелектуальний коефіцієнт, розвиток 

особистості, навчальне середовище. 

 

This paper emphasizes the role of emotional intelligence (EI) as an essential 

ingredient for personality development. We are strongly convinced that EI can be 

viewed as a sign of an accomplished person who is socially and emotionally intelligent 

and might be referred to as a contemporary civilized human being. Thus, the availability 

of EI among people clearly indicates their humaneness. Westress the role of EI in 

academic environment and are aimed to justify its increasing importance. 

In a brief overview that follows we pay a tribute to those scholars whose 

contribution to the development of the topic under consideration is essential for the 

current research. As a starting point we refer to Abraham Maslow’s concept of self- 

esteem. In his famous hierarchy of human needs the scholar views the type of esteem as 

the need for self-respect in the form of self-love, self-confidence, skill, or aptitude [3]. 

Unlike the «lower» version of esteem corresponding to the need for respect from others, 

it is the self-esteem of a «higher» version which is expected to relate to emotions. 

Influential conceptions contributing to the development of emotional intelligence 

are further evolved in «multiple intelligence» introduced by Howard Gardner. For 

Gardner intelligence goes beyond a single general ability and must be viewed as a 

combination of two different types of intelligence – «interpersonal» and «intrapersonal» 

[1], with the former concentrating on understanding others and the latter focusing on 

understanding oneself. 

EI is a term coined by Peter Salavoy and John Mayer, whodefined EI as the 

ability to monitor one's own and other people's emotions, to discriminate between 

different emotions and label them appropriately, using emotional information to guide 

thinking and behavior [4]. The term was further popularized by Daniel Goleman in his 

1995research [2], wherein EI was referred to as an ability of individuals to recognize 

both their own emotions and those of others as well as to nominate and discern among 

various feelings. 

It is necessary to differentiate between EI and IQ (intellectual quotient). The latter 

is far from being the most important success parameter for effective socialization and 

professional realization. Rather, it is only a part of what might make individuals succeed 

in careers and personal lives. Based on personal experience, we believe in the power of 

emotions in general and in the importance of taming such emotions as anger, anxiety, 

fear, sadness, surprise, and happiness for all aspects of our lives. Thus, we join the 

community of co-thinkers who put a greater emphasis on emotions. EI provides 

individuals with relevant emotive content to guide the way a person thinks and behaves, 

and with emotional adjustment to adapt to new environments. 

In practice, being emotionally intelligent means being aware that emotions can 

drive our behavior and impact people. Moreover, it also implies being able to learn 

how to manage emotions, especially when we are under pressure. 
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Numerous efforts to develop the initiatives in the field related to EI and attempts 

to utilize EI in teaching and learning have grown in recent years. So far, there have been 

no unanimous agreement on EI can be learned or not. The views are varying. Some 

researchers assume that EI can be learned and strengthened, while others claim it is an 

inherent trait of a person who receives it as a gift at birth [2, 4]. We are deeply 

convinced that one can learn how to tame emotions in order to have the power for 

transforming relationships with their colleagues, families, friends, acquaintances and 

strangers. Ideally, we are inclined to support this idea. Yet, we understand that the 

option accepted is not easy to realize. Indeed, developing EI in our students is teacher- 

challenging! But we do believe this endeavor is feasible. What matters is having an 

adequate toolkit and consistency of the course content to students’ needs and career 

goals. 

We consider a friendly atmosphere in class to be the foundation for the way 

students can feel. The latter results from specific relationship between two groups of 

actors – the learners and the teachers. In fact, these two groups build up one team who 

are respectful, full of positive emotions, enthusiasm, and interest in the surrounding. 

The teachers are required to have the needed skills to communicate with the learners 

and, as a result, urge them to behave in a trustworthy way. Educators are to administer 

their «hidden» strictness. All in all, much is needed to guarantee a consistent, motivating 

and emotive teaching/learning process. 

Indeed, huge responsibility lies on educators. It is appropriate to compare 

teachers to leaders. Just like great leaders, teachers are to be able to manage effectively 

not only their emotional states, but to harness the power of emotions to create 

significant connections with their students. Teachers are to become positive influences 

within their teams wherein teachers and students function as teammates. Comparing 

teachers with leaders, we refer to the concept of Leadership Emotional Intelligence and 

refer to it as a product of applying EI principles. One of them is self awareness, which 

we view as a key principle. Emotionally aware people are supposed to know well their 

emotions. We emphasize personal mastery as another important EI dimension. 

Emotionally intelligent people recognize that they do not need to be slaves to their 

emotions. As a result, they have developed an ability to replace emotional patterns 

lacking to serve them well. Educators are to be perfect at controlling their emotions, 

especially if these emotions are not positive enough to be shown in public. In other 

words, through a conscious choice and creation of new thinking habits we can actually 

rewire our brains. 

There is one more dimensionwhich implies the ability to accurately perceive the 

emotions of others. It is not just about being polite and sensitive to others, but rather – 

getting firmly into the shoes of others, i.e. thinking the way others think and feeling the 

way others feel. Yet, it is crucial for the teachers to learn the skill of mirroring the 

classroom leaders even in the cases when these mirror images run counter to their own 

conceptual or even moral patterns. 

EI can help us live happier lives and contribute to a better world. People who 

have fewer emotional skills tend to get in more arguments, have lower quality 

relationships. Being mutually respectful is a requirement for providing a comfortable 

friendly relationship. Strategies for teaching EI include encouraging people to think 
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about how others feel, and finding ways to be more empathetic toward others. Moods 

matter. A teacher’s mood matters. A leader’s mood is specifically contagious. Just like 

positive leaders inject energy and passion into organizations, positive teachers do the 

same in the learning environment. 

Having a high degree of EI is more important for success today than IQ alone. 

Being self-aware, knowing how to self manage, being adaptable, flexible and knowing 

how to use emotions to reach the goals are critically important. 

Now we are concentrating on what might serve as recommendations to develop 

EI in learners. We are teaching in the field of foreign languages for specific purposes. In 

our particular case, it is ESP. Our deep and firm conviction lies in the recognition of the 

emotional ingredient as an underlying component in ESP teaching/ learning. EI is 

integrated into the realm indicated by the term of Liberal Arts. The latter is used as an 

umbrella term to cover those fields in which knowledge is pursued for its own sake, not 

for any utilitarian purpose. When you study the Liberal Arts, you do not just learn to 

apply knowledge, but rather learn how knowledge is created, how the data can be 

gathered and the results can be communicated with clarity and force. What makes this 

type of teaching/ learning specific is a principle of a dominating role of emotions. On 

the one hand, there is an emotionally influential content, and, on the other, – the 

feedback aroused by the impact of the way the learners perceive the content. 

Education with so-called emotional colouring is about learning to become a more 

reflective human being with their personal preferences in an array of diverse spheres. 

Through critical thinking skills, emotionally intelligent people are involved in life-long 

self-education. They manage to deal successfully with numerous meaningful questions 

about a human being, the world and their place in the world. 

As Robert M. Hutchins,an American educational philosopher, put it, «Education 

is a kind of continuing dialogue, and a dialogue assumes different points of view». 

Awareness of the ubiquity of EI is crucial for understanding that EI is a sign of a 

person’s belonging to humanity. Involvement of EI in whatever activity of a human 

being is inevitable. It provides a new dimension not only to teaching / learning, but to 

understanding life as a whole and one’s place in it. Emotions sustain our souls. 

While genetics, upbringing and environment all play a role, there are steps you 

can take to improve your EI over time. Self-help, participation in trainings, workshops, 

debates serve as good tools. Being low on EI can have a number of bottlenecks, but 

having a very high level of emotional skills can also come with challenges. 

To improve your own social and emotional skills, you also need to be able to put 

yourself into someone else's shoes in order to truly understand their point of view. 

From time to time it is worth considering how your own emotions influence your 

decisions and behaviors. To get to know ourselves, we should have a realistic 

appreciation of our strengths and weaknesses. Peer feedback might serve as one way of 

improving our self-awareness. To get to know how you are likely to respond in 

particular situations, you should think about how you felt the last time you were under 

pressure. Recognizing emotions and the source of these emotions can shift a specific 

emotional state. 

The ability to understand the other person’s feelings, experience might be 

administered through seeing things from someone else’s perspective. It will help you 
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understand their values and beliefs. This is important when it comes to motivating and 

engaging others.Lower EI appears to be related to involvement in bullying, as the bully 

and/or the victim of bullying. EI education could greatly improve bullying prevention. 

The relevance of the role of EI in our life can be proved by the significant event 

that was held in February, 2021 with a numerous participation of presenters and 

attendees. It was the 1st International Conference on Emotional Intelligence, Happiness 

and Well Being which took place in Dubai, 18.02. - 20.02.2021. The issues discussed 

concerned an array of themes related to developing EI in a variety of areas from 

education to industry, effective emotion regulation, the use of emotional intelligence to 

foster students’ group work in online courses. All this proves the necessity of undivided 

attention to emotional intelligence which is in thecore position in the humanistic world. 
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Дошкільний вік - це особливі роки дитинства, які формують характер, 

поведінку дитини. Помилки, допущені в цей період, можуть мати наслідки, які 

негативно впливатимуть на людину протягом усього життя. У цьому 

дослідженні представлено аналіз проблеми негативної поведінки дітей, 

встановлено їїі причини та методи боротьби з ними.. 

Ключові слова: Проблемна поведінка, дезадаптація, мовлення дитини, діти 

дошкільного віку. 

In the 14th National Education Council, “Providing rich stimulating and 

environmental opportunities suitable for the developmental levels and individual 

characteristics of children in the 0-72 month group, supporting their physical, mental, 

emotional and social development, guiding them in the best way in line with the cultural 

sects of the society and preparing them for primary education is defined as an education 

process that takes place within the basic education integrity” [9]. We can say that this 

period, which draws attention in the explanations about pre-school education and pre- 
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school period, is very important for the life of the individual, and even one of the most 

important periods. Considering the principle of "development is a whole", which is one 

of the basic principles of development, we can see several different developmental areas 

in every movement of children in this period, and children's sudden movements, being 

energetic, engaging in some extreme behaviors in the classroom, etc. We should know 

that we should perceive situations such as problems. Instead of looking for a problem 

under every movement, we should also consider that these events may be a 

developmental feature 

The aim of this study is to discuss what the undesirable children behaviors are, 

and what their causes are, and what the methods of dealing with them are. 

Adaptation problem behaviors of preschoolers 

We call it adaptation to the harmonious relationships that a living thing 

establishes with its environment in order to meet its needs and wishes. Harmony is a 

relative concept. In this sense, the individual has to make changes in himself and his 

environment [3[. A compatible child is a child who can perform physical, motor, 

mental, sexual, emotional and social behaviors required by his age and his own 

characteristics. Each age and period has separate developmental needs. When the 

children successfully perform their duties starting from fertilization, they have achieved 

the expected maturity for the development of the next period. 

Recent studies have found that the relationship between incompatibility and 

heredity is not as much as thought. However, it was clearly seen below that some 

mental disorders have been found to be more relevant to heredity than other mental 

illnesses and incompatibilities. [3, 14]: 

A- Heredity. B- Physical Causes: 1. Bodily disabilities, 2. Diseases, 3. Disorders 

in the endocrine glands, 4. Accidents and shocks. C- Saturation of Basic Needs: a. 

Biological Basic Needs. b. Psychological Basic Needs: 1. The Need to Love and be 

Loved, 2. The Need for Acceptance, 3. The Need for Learning, 4. The Need for 

Psychological Security, 5. The Need to Succeed, 6. The Need for the Approval of 

Others, 7. The Need for Respect. D- Basic Social Needs: 1. The need to establish 

friendship, 2- The Need to Belong to a Group, 3- The Need for a Status and a Role in 

the Group, 4- The Need for Social Security, 5- The Need to do something and work, 6 - 

Need for Independence. E- Environment and Socio-Economic Reasons: 1. 

Characteristics of the family, 2. Parental relations; 3. The child's immediate 

environment. 

Maladaptation of pre-school children and their behavior disorders 

As it is common to see the following unwanted, disruptive behaviors among the 

children, it would be better to shed a light on these behaviors one by one. 

Lying: Stouthamer-Loeber (1986) explained that of all concealing behaviors, 

lying is probably one of the earliest to develop in childhood. It is also one of the least 

understood behaviors in terms of its prevalence, nosology, and continuity over time, and 

relationship to other problem behaviors, especially delinquency. There are three main 

reasons kids lie: to get attention, to avoid getting in trouble, and to feel better about 

themselves [10]. 

Too Much Screen Time: Another common child behavior problem is resisting 

screen-time limits. Whether your child screams when you tell them to shut off the TV or 

https://www.verywellfamily.com/top-3-reasons-kids-tell-lies-1095001
https://www.verywellfamily.com/top-3-reasons-kids-tell-lies-1095001
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plays a game on your phone whenever you're not looking, too much screen time isn't 

healthy [13]. 

Nail biting: Ghanizadeh (2011) explained that nail biting consequences are not 

limited to the afflicted individuals, and usually have impact on members of the family. 

Sometimes, the parents or other family members feel shame from the behavior of their 

children or siblings. Nail biting may cause restriction in social behaviors, or behaviors 

that should be done in the presence of others using hands such as writing, drawing, or 

playing. Children with NB are frequently attacked by others. Children with NB are 

usually told that they are able to control or stop NB, but they do not like to stop it. 

Attacks not only do not improve NB behavior, but also can add more to the stress, 

frustration, helplessness, hopelessness and anxiety of the children. 

Food-Related Problems: Food-related behaviors can lead to power struggles and 

body image issues, so it's important to handle them carefully. It is possible proactively 

work to help your children develop a healthy attitude about food by explaining that food 

is meant to fuel your child's body, not to comfort them when they're sad or entertain 

them when they're bored [1]. 

Disrespectful Behavior: There are few of the common behavior problems that 

show disrespect including name-calling, throwing things, and mocking. If whining 

behavior is not curbed appropriately before it becomes an even bigger problem. 

Stealing: Stealing means “sneaking, stealing, stealing someone else's property”. 

In this regard, we should distinguish between the desire to buy and steal in the child. 

Children aged three or four cannot resist their desire to buy a toy or an item they like, 

which they know they do not have and that they should not buy. Among the children 

aged five or eight, there are almost always those who pass their mothers' coins in the 

kitchen, a phenomenon where some students at this age poke their colored pencils and 

erasers that their friends liked very much at school [3]. 

Enuresis: Enuresis in children can indicate underlying problems, e.g. benign 

(developmental delay) or serious urinary tract obstruction or psychiatric disturbance. 

Although generally a benign symptom, enuresis causes considerable distress to children 

and their parents. However, despite extensive studies on enuresis, its epidemiology and 

etiology remain obscure, and therapy for enuresis is disputed because actual clinical 

practice has rarely been assessed [9]. 

Social Anxiety Disorder: It is a disorder in which neurobiological and 

environmental factors play a role in its development. The person is constantly worried 

about being criticized, disliked and disgraced in situations of being involved in the 

newly accustomed environments [20]. 

Impulsive Behavior: Among the children, it is common to be physically 

impulsive, so it's not unusual for them to hit. Older children are more likely to be 

verbally impulsive, meaning they may blurt out unkind statements that hurt people's 

feelings. Impulse control skills should be taught before it gets worse [18]. 

Bedtime Behavior Problems: Bedtime challenges are common if your child 

refuses to stay in bed or they insist on sleeping with you. Without appropriate 

intervention, your child may become sleep-deprived, which can lead to physical health 

issues, as well [12]. 

https://www.verywellfamily.com/the-negative-effects-of-too-much-screen-time-1094877
https://www.verywellfamily.com/the-negative-effects-of-too-much-screen-time-1094877
https://www.verywellfamily.com/healthy-food-household-rules-1094875
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Finger-sucking: The finger-sucking habit, normal in the first two or three years of 

life, may cause permanent damage if continued beyond this time. Of gravest concern is 

the creation of an excessive overjet which, in turn, fosters abnormal lip and tongue 

muscle activity. It is this activity that causes the real damage so often attributed to the 

finger habit alone. There are several conditioning factors, the most important being the 

original morphology, the duration, the frequency, and the intensity of the sucking habit 

Author links open overlay panel [8]. 

Aggression: Vicent, at all. (2017) stated that child's aggressive behavior could 

lead to outright punching a sibling when they're mad about some other situation. It is 

normal for toddlers and preschoolers to become aggressive as they don't know how to 

handle their feelings in a socially appropriate way. It should decrease over time as they 

grow and gain new skills 

Temper Tantrums: Sukhodolsky, at all. (2016) emphasized that temper tantrums 

are most common behavioral problems in young children unless they are addressed 

swiftly they can extend into grade school. Teaching better and more effective ways to 

express their needs is quite important for them. 

Baby-talk: Kabadayi (2004) stated that one of the most important characteristics 

of human beings that make them superior to the other livings on the earth is biologic 

prewiring of speaking ability they have brought with in-born. But, it takes a definite 

time for them to mature and manipulate a language fluently and accurately. At this 

point, the support and the encouragement of the baby's family and environment play 

crucial roles in the process of baby's language development. One of the most effective 

techniques of these methods is “baby-talk” almost all families often practice. Baby-talk 

is normal phase your children deal with and may be just a developmental process 

children need to go through. 

Separation Anxiety Disorder: Mental and physical symptoms, palpitations, hand 

tremors, abdominal pain, etc., occur in the child in cases of separation. Characteristics 

such as not being able to sleep separately at night, not being able to socialize without a 

parent, displaying characteristics younger than his age in autonomous behaviors such as 

eating and dressing may accompany the painting [20]. 

Discussion and Conclusion 

Behavior problems are situations that can lead to social and academic failures for 

children who show these problems. Therefore, the cooperation of children, parents and 

educators is very important in effectively dealing with such situations. It is supported by 

studies that most of the behavioral problems are preventable behaviors and the sources 

of these are inconsistent interactions or behaviors against children [4]. The way to deal 

with these behavioral disorders is to keep the communication open and not rush to judge 

a negative behavior. Not being intrusive or aggressive, spending time with the person, 

taking feelings seriously, to support his social life, encouraging exercise, healthy eating, 

regular sleep and hobbies, making the person feel that you love them. Behavior 

management has a very important place in dealing with behavioral problems. At this 

point, the child should be explained clearly and understandably what behaviors they 

should show and why. It is an important step in interacting with the child who exhibits a 

behavioral problem that the instructions given to the child are clear and clear, and 

clearly telling the child the desired behavior. There are some key principles to give good 
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instruction to the child. Being clear and unambiguous to the child, ignoring, using a 

language that is easy for the child to understand, expressing the instruction positively, 

giving 32 instructions containing at most one or two-step tasks appropriate to the child's 

level, not giving a directive more than twice, giving instructions that really matter, 

providing positive feedback when children follow the instructions, helping the child 

when necessary, and being determined for the child to follow the instructions are some 

of the critical situations that are important in giving instructions [19]. 
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Proces kształcenia zdalnego wymaga od interesariuszy wdrożenia efektywnych 

metod zarządzania czasem, tak aby lepiej i bardziej świadomie wykorzystywać czas 

przeznaczony na przekazywanie oraz doskonalenie wiedzy w procesie kształcenia. 

Szczególnie ważne miejsce zajmuje czas samodoskonalenia, w którym interesariusze 

procesu kształcenia muszą realizować różne zadania i w tym okresie są pozostawieni 

samymi sobie. Muszą własnym asumptem organizować czas pracy tak, aby uzyskać, jak 

najlepszy wynik, przy najmniejszym nakładzie czasu. Brak zastosowania metod 

zarządzania czasem ogranicza te możliwości i powoduje, że tylko nieliczni osiągają 

wyniki o wysokim stopniu efektywności. W artykule zaprezentowane zostaną 

poszczególne metody i ich charakterystyka dostosowana do przedmiotu rozważań. 

Słowa kluczowe: metody, zarządzanie czasem, pożeracze czasu, czas wolny. 

 

1. Wprowadzenie 

Przystępując do pracy nad artykułem, zastanawialiśmy się o czym pisać, jaki 

powinien być cel artykułu. Z jednej strony musi być to ważne w sferze zarządzania, zaś 

z drugiej strony co nas interesuje, wspomaga w codziennej pracy, czegoś co 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.02.061
https://doi.org/10.1007/s10802-010-9398-x
https://doi.org/10.1007/s10802-010-9398-x
http://www.fransizlape.com/hizmetlerimiz/ayaktan-tedavi/cocuk-ergen-
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bezpośrednio doświadczamy. Szczególnie czas pandemii, która notabene trwa z 

przerwami już od roku czasu, wpłynął na społeczeństwa, narody w sposób tak istotny, 

jak chociażby takie wydarzenia z przeszłości, jak obie wojny światowe czy czarna 

śmierć. Takich wydarzeń w historii ludzkości było dużo więcej a teraz jesteśmy 

bezpośrednimi uczestnikami tego typu wydarzenia, które wpływa na otoczenie, na nas 

samych, na zmianę naszych przyzwyczajeń, metod pracy czy kształcenia. 

Na pojęcie edukacji zdalnej należy spojrzeć przez pryzmat dwóch 

płaszczyzn, systemowej oraz indywidualnej (interesariusza). W ujęciu systemowym 

ważne są rozwiązania prawno-organizacyjne, wiedza i umiejętności interesariuszy, 

infrastruktura hardware oraz software, jak również infrastruktura internetowa. Tak 

postrzegając system kształcenia zdalnego zwraca uwagę, że żaden z elementów jego 

tworzących nie był przygotowany w sposób należyty. Doniesienia medialne ukazują 

duże niedociągnięcia systemowe, brak przygotowania do prowadzenia zajęć zdalnych 

przez szkoły oraz trudności w efektywnej realizacji programów kształcenia. Po 

pierwsze, nie ma regulacji dotyczących kształcenia zdalnego, brak rozwiązań i 

instrukcji w zakresie np. sposobów egzaminowania wiedzy. Po drugie, o zgrozo nasze 

społeczeństwo określane jest jako społeczeństwo postidustrialne, czy też wiedzy. 

Jednakże jest to sformułowanie w tym obszarze na wyrost, nieadekwatne do sytuacji, 

szczególnie w przypadku grupy nauczycielskiej widoczna jest dysproporcja w zakresie 

kompetencji w użytkowaniu programów do komunikacji synchronicznej czy też 

asynchronicznej. Po trzecie, zabezpieczenie interesariuszy systemu, szczególnie strony 

uczniowskiej w niezbędny sprzęt komputerowy, który będzie optymalny do realizacji 

celu dydaktycznego. Po czwarte, infrastruktura internetowa wciąż jest niewystarczająca. 

W perspektywie 7 lat, w okresie od 2021-2027 w przypadku ponad 2 mln 

gospodarstw domowych z terenów wykluczonych cyfrowo zostanie doprowadzony 

internet światłowodowy. W ten sposób wg Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

wyeliminowane zostaną wszystkie białe plamy na terenie Polski 1, lecz jesteśmy na 

początku realizacji inwestycji infrastrukturalnej o wartości około 1,4 mld euro. 

W podejściu indywidualnym do kształcenia zdalnego należy uwzględnić tożsame 

elementy co w przypadku podejścia systemowego, z tą różnicą, że rozwiązania prawno- 

organizacyjne należy zawęzić do rozwiązań organizacyjnych. 

I właśnie ten aspekt w podejściu indywidualnym do kształcenia zdalnego 

znajduje się w sferze zainteresowań badawczych autorów tekstu, którzy za cel przyjęli 

zaprezentowanie metod zarządzania czasem, które podniosą efektywność kształcenia  

zdalnego zarówno po stronie nauczyciela (mentora), jak i ucznia (odbiorcy wiedzy). 

 

2. Wybrane metody zarządzania w literaturze 

Teorii można zaufać tylko wtedy, gdy opis sugerowanych przez nią działań 

prowadzących do sukcesu pokazuje, w jaki sposób będą się one zmieniać wraz ze 

zmianami warunków działalności2. 

P. Drucker słusznie wskazał, że zmiany są nieuniknione, można jedynie 

przewidzieć i przygotować się do nich3. Odpowiedzią na zmienność w działaniu jest 
 

1 Polska sieć światłowodowa w ponad 2 mln gospodarstw domowych, telepolis.pl, 2020. 
2 C. M. Christensen, M. Rayner, 2008, Innowacje. Napęd wzrostu, Studio Emka, Warszawa, s. 33. 
3 P. F. Drucker, 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa, s. 73. 
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przede wszystkim metodycznie planowanie oraz organizowanie działań zgodnie z 

przyjętymi zasadami i procedurą. Obie funkcje można skutecznie realizować przy 

wykorzystaniu zasad i metod zarządzania czasem. 

M. Stadelman i W. Lux podjęli się trudu dokonania przeglądu najbardziej 

popularnych koncepcji zarządzania i stwierdzili, że rodzące się nowe koncepcje nie 

zawierają czegoś zupełnie odmiennego, ale nowoczesne techniki informatyczne 

ułatwiają wdrożenie proponowanych rozwiązań. Rozwiązania te często ułatwiają 

przystosowanie istniejących rozwiązań do wymogów nowoczesności4. 

Zarządzanie jest efektywne, gdy gwarantuje trwanie i rozwój. Szczególnie w 

dobie przeniesienia życia zawodowego do sieci coraz większego znaczenia nabiera nie 

zespołowa organizacja czasu pracy, która jest regulowana kulturą organizacyjną oraz 

procedurami przyjętymi w organizacji lecz przede wszystkim indywidualna praca 

oparta na własnych zasobach, na które składa się czas, kompetencje indywidualne, 

motywacja, ustalanie celów działania oraz finanse. 

Według T. Kotarbińskiego metoda to systematyczny sposób postępowania, przy 

czym sposób oznacza umyślny tok jakiegoś działania, a więc skład, układ jego stadiów. 

Zatem cechą metody jest: etapowość i celowość stosowania. Metody w naukach o 

zarządzaniu to usystematyzowany, powtarzalny sposób postępowania, oparty na 

naukowych zasadach badawczych, mający na celu rozwiązanie problemów zarządzania  

w organizacjach: istniejących, zmienianych lub nowo tworzonych – projektowanych. 

Metody działania mają być skuteczne, czyli mają przynieść organizacji założone 

korzyści. Metoda ma cechę powtarzalności, co oznacza uniwersalność jej stosowania w 

danych warunkach5. 

Metody dzielone są na klasyczne i nowoczesne. Klasyczne ukierunkowane są na 

organizowanie i usprawnianie pracy komórek i stanowisk. Współczesne metody i 

koncepcje zarządzania uwzględniają systemowy charakter organizacji. Współczesne i 

nowoczesne metody to: business process reengineering, outsourcing, insourcing, lean 

management. Nowoczesne koncepcje to także zarządzanie zintegrowane, BSC, 

customer management, zarządzanie wartością, wiedzą, czasem, wiekiem, sobą, 

przyszłością6. 

Jak już zostało wspominane w dalszej części omówieniu poddane zostaną metody 

zarządzania czasem. Głównie uwaga skupiona jest na zasobie czasu oraz celów, które  

można rozważać metodycznie. Pozostałe aspekty mają charakter indywidualny i 

wynikają z możliwości własnych interesariusza systemu. 

 

3. Zarządzanie czasem własnym 

Warunkiem wprowadzenia korzystnych zmian w systemie zarządzania czasem 

jest wiedza o tym, gdzie tracimy jego zasoby. 
 

 

 

 
10-17. 

4 M. Stadelman, W. Lux, 2001, Przegląd popularnych koncepcji zarządzania, Zarządzanie na Świecie, nr 1, s. 
 

5 E. Skrzypek, Nowoczesne trendy w zarządzaniu a doskonalenie zarządzania, [w:] Jakość i zarządzanie w 
agrobiznesie wybrane aspekty, red. E. Czernyszewicz, E. Kołodziej, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Lublin 2018, s. 6-18. 

6 Tamże. 
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Zawsze przed podjęciem działań należy wpierw dokonać analizy własnego 

czasu. W ten sposób uzyskamy odpowiedź na co wypełnia nam czas, podzielimy naszą 

przysłowiową dobę na okresy, jak również wskażemy tzw. pożeracze czasu, które 

często w sposób bezproduktywny i nieświadomy wypełniają nam znaczną część dnia. 

Co powoduje, że obniżamy naszą produktywność, jak również pozbawiamy się minut a 

nawet godzin, które możemy przeznaczyć na odpoczynek bądź świadomą rozrywkę. 

Do pożeraczy czasu, które również zwane są złodziejami czasu, czyli 

bezproduktywne czynności wykonywane świadomie lub nieświadomie. 

Można je podzielić ze względu na etap pojawienia się określonej odmiany 

pożeracza czasu. 

I tak na etapie planowania: brak jasno sformułowanych celów i priorytetów. Co 

powoduje, że trwonimy czas, brak określonych priorytetów działań na poziomie 

strategicznym czy nawet operacyjnym powoduje, że pracujemy nieskutecznie, ze 

względu na brak celów dziennych, tygodniowych, miesięcznych czy rocznych. 

Na etapie organizacji pracy operacyjnej (bieżącej): zła organizacja pracy, 

wykonywanie zbyt wielu czynności jednocześnie, porzucanie zaczętych zadań i 

nieplanowane rozmów telefonicznych, robienie zbyt częstych przerw, odkładanie 

obowiązków na później, zbyt długie zebrania i niezapowiedziane wizyty. Tego typu 

rodzaj złodziei czasu odnosi się szczególnie do braku wdrożonych metod, które 

skupione są na podzieleniu zadań wg priorytetów oraz przyjęcie optymalnego czasu na  

realizację zadań. 

Na etapie organizacji miejsca pracy: bałagan na biurku lub w komputerze, zła 

segregacja dokumentów i hałas. Są to składowe ergonomii miejsca pracy, czyli 

uporządkowanego, systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania „biurkiem” oraz 

bliskim otoczeniem pracy. 

Na etapie motywacji, a właściwie jego braku w działaniach osób, co często 

przejawia się np.: wielogodzinnym oglądaniem telewizji w celach rozrywkowych, 

przeglądaniem Internetu w celach rozrywkowych (tzw. wypełniacz czasu). Osoba, która 

nie jest zmotywowana do pracy bądź niewłaściwie zarządza pracą, często wykonuje 

zadania zbędne, niewynikające z przyjętych planów oraz zakresu obowiązków 

związanych z procesem kształcenia. 

W tym miejscu należy wspomnieć o prokrastynacji, czyli nastawieniu osoby na 

odkładanie trudnych i złożonych spraw na później. Osoba, która dotknięta jest tą 

przypadłością traci motywację, wiarę w siebie oraz odczuwa silny niepokój w obliczu 

zrealizowania zadania, które wymaga od niego większego wysiłku. 

Cały ten proces skutkuje wykonaniem zadania pod działaniem stresu w ostatniej 

chwili, ukończeniem go po czasie lub też niewykonaniem go wcale, po czym następuje 

obietnica niepowtórzenia tego schematu. Oczywiście, niedotrzymana przez 

prokrastynatora7. 

Punktem wyjścia do opisania procesu zarządzania czasem jest tzw. koło 

Deminga. Wyróżniamy cykl PDCA8 oraz nowszą wersję PDSA9, oba składają się z 4 
 

 
 

7 Czas to pieniądz – zarządzanie czasem własnym i zespołu, Serwis Biznesu, 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/, 2020. 

8 W. E. Deming, Wyjście z kryzysu: Out of crisis, Wyd. OpexBooks.pl, Wrocław, 2012. 
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etapów. Trzy etapy są takie same, czyli planowanie, realizacja i poprawa, różnica 

występuje na 3 etapie, w cyklu PDCA jest to sprawdzenie, w przypadku PDSA – 

studiowanie (doskonalenie). Na etapie planowania należy wybrać najlepszą metodę oraz 

sposób realizacji zadania. Na etapie realizacji należy wykonać działanie zgodnie z 

planem. Na etapie sprawdzenia (cykl PDCA) bada się, czy rzeczywiście nowy metoda i 

sposób działania są optymalne do posiadanych zasobów. I na etapie poprawy, 

podejmowana jest decyzja, jeżeli nowa metoda i sposób działania przynosi rezultaty, 

uznaj go za normę, dokonaj standaryzacji i wdrożenia procedury do działania. W 

przypadku cyklu PDSA, 3 etap polega na przeprowadzeniu gruntownej analizy, np. 

metodą triangulacji wg Denzina10, w ten sposób uzyskać informacje i/lub dane, które 

pozwolą podjąć decyzję o dalszym działaniu w oparciu o fakty naukowe. 

 

Rys. 1. Cykl PDCA i PDSA 

Źródło: opracowanie na podstawie W. E. Deming, Wyjście z kryzysu: Out of 

crisis, Wyd. OpexBooks.pl, Wrocław, 2012 oraz I. Kawachi, I. Lang, W. Ricciardi, 

Oxford Handbook of Public Health Practice, Oxfrod University Press, Oxford 2020, s. 

491-494. 

Na podbudowie obu cykli Deminga opracowany został proces zarządzania 

czasem, jedynie z tą różnicą, że etap planowania podzielony został na trzy etapy: 

określenie celu, planowanie i podejmowanie decyzji. Wynika z faktu, że etap 

planowania w zarządzaniu czasem jest bardzo istotną częścią procesu. Aby proces 

zarządzania czasem w pełni wypełniał wszystkie role wynikające z cykli Deminga 

powinien być uzupełniony o etap poprawy. Jednakże przyjęto założenie, że cykl 

zarządzania czasem jest zoptymalizowany i dostosowany do posiadanych zasobów i 

kontekstu sytuacyjnego w jakim jest on realizowany. 

W procesie zarządzania czasem w 1 etapie należy skonkretyzować cel, warto 

pamiętać, że cele dzielimy na operacyjne, taktyczne (rzadziej) oraz strategiczne. W 

zależności jaki jest to cel należy przyjąć właściwe ramy czasowe. Na 2 etapie 

przeprowadzane jest działanie polegające na efektywnym zaplanowaniu działania za 

pomocą narzędzi zarządzania czasem. W 3 etapie podejmowana jest decyzja w zakresie  

priorytetów realizacyjnych. 4 etap polega na trzymaniu się planu i wdrożenia planu w 

życie, czyli realizacji zadania w praktyce. Ostatni, 5 etap polega na systematycznej 
 

 
9 I. Kawachi, I. Lang, W. Ricciardi, Oxford Handbook of Public Health Practice, Oxfrod University Press, Oxford 

2020, s. 491-494. 
10 N. K. Denzin, The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Aldine Publishing 

Company, New Brunswick, s. 301-304. 

3. Check lub Study 

2. Do 4. Act 

1. Plan 
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kontroli, może to być zadanie realizowane w sposób równoległy z etapem 4. Wszystko 

zależy od zakresu realizowanego zadania. 
 

Rys. 2. Proces zarządzania czasem 

Źródło: opracowanie na podstawie netAkademia.pl, 2020. 
 

Skutkiem zastosowania procesu zarządzania czasem a w jego ramach metod i 

sposobów działania wpływa na ograniczenie tzw. pożeraczy czasu oraz efektywną 

organizację. W ten sposób zyskamy na oszczędzeniu zasobów, szczególnie finansowego 

oraz czasowego, który pozwoli aby nadwyżkę czasu poświęcić na odpoczynek, rozwój 

lub spędzenie czasu z bliskimi osobami. Zwiększa się także motywacja do działania,  a 

nie mniej ważna jest także korzyść wynikająca z realistycznej oceny sytuacji, która 

zmniejsza poziom stresu. 

Główne zasady w skutecznym realizowaniu procesu zarządzania czasem składają  

się z 4 zasad. Jeżeli chcesz świadomie zarządzać czasem, rozpocznij od 

zidentyfikowania głównych „pożeraczy czasu”. Następnie dokonaj analizy w zakresie 

strat i korzyści wynikających z każdej bezcelowej czynności, które wykonujesz (na 

zasadzie analizy osobistej mocny i słabych stron). Nie odkładaj w czasie zmian, po 

prostu trzeba działać i wprowadzać zmiany, które mają na celu eliminowanie bądź 

neutralizowanie pożeraczy czasu. Ostatnia zasada, nie schodź z tak obranej ścieżki, 

bądź konsekwentny, nie poddawaj się w dążeniu do celu. 

 

4. Metody i zasady zarządzania czasem 

W niniejszej części przedstawionych zostanie 6 zasad lub metod zarządzania 

czasem. Są to: 

• Reguła podstawowa (składowa procesu zarządzania czasem). 

• Zasada Pareta. 

• Reguła Parkinsona. 

• Metoda ABC. 

• Matryca Eisenhowera. 

 

4.1. Reguła podstawowa 

Pierwszą analizie poddano regułę podstawową, w której zakłada się, że punktem 

wyjścia efektywnego zarządzania czasem jest założenie celu oraz określenie planu jego  

realizacji. 

W tej regule zachodzi zasada tzw. 60/40. Co to oznacza? Zakłada się, że 

planowanie odpowiada za 60% czasu pracy już w realizacji, ponieważ pozostałe 40% 

1. Określenie celu 

5.   Kontrola 2.   Planowanie 

4.   Realizacja 3.   Podejmowanie 
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trudno zaplanować, ponieważ mogą i zazwyczaj tak jest pojawiają się sytuacje 

niespodziewane, które wpływają na proces realizacji zadania. Na te 40% czasu składają  

się tzw. sytuacje nieoczekiwane oraz spontaniczne, oba stanowią po 20%. 
 
 
 

   

Rys. 3. Zasada Pareto 

Źródło: M. Sierpińska, Zarządzanie czasem jako umiejętność wpływająca na 

skuteczność organizacji pracy menedżera, Zeszyty Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej. Zarządzanie, Nr 9, 2013, s. 21. 

 

Oczywiście, w zależności od specyfiki pracy, jaką wykonujesz, proporcje 60 do 

40 mogą ulec zmianie, np. na 80 do 20 lub 50 do 50. W zależności od długości trwania 

zadania, jak również zasobów i czynników mających wpływ na skuteczność realizacji 

zadania. 

 

4.2. Zasada Pareta 

Istotną zasadą jest tzw. zasada Pareta. Zakłada się, że źródłem większości 

osiąganych rezultatów jest mała część wysiłków. Zatem jedynie w ciągu 20 proc. czasu 

przeznaczonego na działanie osiąga się 80 proc. wyników, a pozostałe 80 proc. czasu 

przynosi tylko 20 proc. wyników. 

Przez tę zasadę należy rozumieć, że zadania powtarzalne, wykonywane w sposób 

nawykowy, w których osiągnęliśmy wysoki stopień kompetencji, skutkują wysoką 

efektywnością działań. Jednocześnie wzrasta motywacja u takich osób, ponieważ 

łatwiej osiągają wyniki a przy okazji wzrasta ich zadowolenie i satysfakcja z 

wykonanego zadania. Przykładem może być podejście ucznia do przedmiotu, który lubi 

i chłonie wiedzę z tego obszaru. W takim przypadku poświęca mało czasu w stosunku 

do osiąganego rezultatu. W taki sposób pozostały czas można poświęcić na 

odpoczynek, rozrywkę a może na doskonalenie wiedzy lub umiejętności przez ucznia. 

Rys. 4. Zasada 80/20 

Źródło: netAkademia.pl 
 

4.3. Reguła Parkinsona 
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Trzecia zasada planowania jest to reguła Parkinsona. Zakłada się w niej, że każda 

osoba ma tendencję do przedłużania działania. 

Należy zadać sobie pytanie: Z czego wynika ta zasada? Często chcemy we 

własnych oczach uchodzić za mistrzów zarządzania czasem. Przykładowo, jeśli 

zaplanujesz zadanie X, że będzie ono trwało co najmniej 90 minut i tyle będzie 

realizowane zadania bez względu czy wymaga takiego nakładu czasu, czy nie. W ten 

sposób obniżymy efektywność pracy własnej lecz nie będziemy odczuwać dyskomfortu 

w związku z wykonaniem zadania. W przypadku tej reguły zakładany plan realizowany 

jest w 100%, nie ma odstępstw w przedmiocie czy czasie realizacji zadania. 

Stosowanie reguły Parkinsona, czyli określenie realizacji zadania od strony 

wymagań czasowych jest trudną regułą w zastosowaniu. Dlaczego? Ponieważ po 

pierwsze, jest ona jednopłaszczyznowa a po drugie wymaga od osoby, która ją wdraża 

dużego doświadczenia w zakresie realizowanego zadania. Dlatego ta reguła może być  

stosowana w przypadku zadań powtarzalnych, wykonywanych w rygorze codziennym i 

szczególnie na samym początku pod kontrolą osoby trzeciej. 

4.4. Metoda ABC 

Metoda ta opiera się na regule Pareta. Jej głównym założeniem jest podział zadań 

wg priorytetu dla osoby lub organizacji w procesie rozpisanych na trzy etapy. 

Na samym początku należy stworzyć pisemną listę wszystkich zadań, które 

należy wykonać w określonym czasie, zazwyczaj w układzie jednego dnia. Następnie, 

działanie polega na uporządkowaniu listy zadań wg kryterium ważności od 

najważniejszych zadań typu A, przez zadania typu B po najmniej istotne zadania typu 

C. 

Do grupy zadań typu A zaliczamy bardzo ważne czynności, które nie możesz 

delegować innym osobo m, musisz je wykonać osobiście. Stanowią one ok. 15 proc. 

wszystkich działań, jednak wpływają na 65 proc. wydajności. Z kolei do zadań typu B i 

C zaliczamy zadania, które z mniejszą bądź bez kontroli możesz delegować do 

współpracowników. 

Ostatnim krokiem w metodzie ABC jest zaplanowanie dnia pracy z 

uwzględnieniem czasu jakim dysponuje osoba i przyjętą strukturą zadań. 

Istotą klasyfikacji ABC jest, aby wysiłek zaoszczędzony przy kontroli i ewidencji 

zasobów grupy C, skierować na pozycje o większej ważności, czy też ważniejszych z 

punktu widzenia przydatności. Metoda ABC stosowana jest przy normowaniu i kontroli 

zapasów materiałowych, zaopatrzeniu materiałowym, sprzedaży i dystrybucji, itp. 
 

 

Rys. 5. Proces zadaniowy wg metody ABC 

Źródło: L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem, bądź panem własnego czasu, Wyd. 

Placet, Warszawa, 2005. 

4.5. Matryca Eisenhowera 
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Kolejną metodą skutecznego zarządzania czasem jest matryca, która została 

stworzona na doświadczeniach oraz obserwacji codziennej pracy wykonywanej przez 

amerykańskiego czterogwiazdkowego generała Eisenhowera w trakcie pełnienia przez 

niego funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Należy wspomnieć maksymę Eisenhowera, która wpisuje się w naczelną 

zasadę tej metody „To co ważne rzadko bywa pilne, a to co pilne rzadko bywa ważne”. 

Jego osobliwy sposób pracy pokazał, że stosując metodykę podziału zadań 

wg dwóch kryteriów, pozwala osobie lepiej zarządzać własnym czasem bez względu na  

horyzontalne zakres obowiązków, jak również ich złożoność. Dzięki temu zwiększamy 

produktywność oraz efektywność organizacyjną. 

Co do kryteriów stosowanych w metodzie, pierwsza to ważność, a druga - 

pilność. W tej metodzie istotne jest też określenie innych zadań, m.in. ważnych i 

niepilnych czy pilnych, ale nieważnych, dzięki temu nasza wydajność koncentruje się 

na dokładnie zaplanowanych działaniach, których wykonanie jest newralgiczne dla 

naszej pracy. 

 
 PILNE NIEPILNE 

 
 

WAŻN 

E 

Zadania z grupy I 

Zaliczamy następujące 

sprawy: naglące, tzw. „na 

wczoraj”, dotyczące sytuacji 

kryzysowych. 

Zadania z grupy II 

Zaliczamy następujące 

sprawy: planowane, 

rekreację,  szukanie 

możliwości (rozwiązań), 

budowanie relacji. 
 

NIEW 

AŻNE 

Zadania z grupy III 

Zaliczamy następujące 
sprawy: 

Zadania z grupy IV 

 
 

2020. 

Tab. 1. Matryca Eisenhowera 

Źródło: B. Grzywacz, Alfabet drogi do sukcesu, Wyd. Pasja i Ty, Tarnobrzeg 

 

Zadania według tej metody dzielimy na 4 grupy. Po pierwsze, zadania ważne i 

pilne, czyli istotne z punktu strategicznego, które muszą być realizowane od razu, 

odłożenie w czasie powoduje stres oraz „siedzą z tyłu głowy”. Po drugie, zadania mało 

pilne, ale ważne a więc w ich przypadku termin nie ma znaczenia, można odłożyć je w 

czasie, bez wpływu na główny cel działalności. Po trzecie, zadania mało ważne, ale  

pilne. Są to zadania, które pojawiają się „znienacka”, nie zastanawiaj się – realizuj i 

zapomnij. Mają charakter bieżący, nie istotny dla celów strategicznych. I po czwarte, 

zadania mało pilne i mało ważne. Możesz je wykonywać w przypadku, gdy inne 

zrealizujesz lecz przyjmuje się, że do tej grupy głównie zalicza się pożeracze czasu, 

czyli po prostu trzeba tych zadań wystrzegać się. 

Matryca Eisenhowera przydatna jest dla osób, które realizują wiele zadań, ze 

względu na ich różnorodność i poziom złożoności muszą dokonywać wyboru, 

określać priorytety ich realizacji. 

 

5. Podsumowanie 
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Zaprezentowane reguły i metody są najczęściej rozpowszechnionymi w 

literaturze przedmiotu. Szczególnie w przypadku Matrycy Eisenhowera dostrzec można 

kwintesencję w stosowaniu metody w pracy bieżącej. Brak zastosowania kryterium 

ważności zadania wpływa na obniżenie efektywności pracy, jak również skutkuje 

większym chaosem organizacyjnym i często odkładaniem zadań, bez określenie ram 

czasowych do ich wykonania. 

Im bardziej złożona praca, tym więcej wymaga ona od osoby, która ją sprawuje.  

Wraz z awansem u osób powinna wzrastać świadomość, że metody zarządzania czasem 

ułatwią jej funkcjonowanie na stanowisku, wpłyną na uspokojenie oraz rozsądnie 

rozłożą dysponowany przez nie nakład czasu przeznaczony na realizację zadań. 

W taki sposób, aby zadania bieżące, nie przysłaniały zadań strategicznych. Z 

kolei aby zadania strategiczne nie stanowiły bariery do realizowania zadań 

operacyjnych, tych codziennych, powtarzalnych na stanowisku pracy. 

W procesie kształcenia zdalnego tym bardziej należy stosować chociażby metodę ABC, 

która pozwoli zbudować strukturę zadań, wspomnianą Matrycę Eisenhowera, która 

pozwoli ułożyć plan działania w co najmniej średnim okresie czasowym. 
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ 
(НА ПРИКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ). 
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本文讨论了法国中等教育体系中的法学教育和养育经验 。展示了在公民， 法

律和社会教育课程中教学主题的方法论方法的特殊性 。 给出了确保青年法律教育
有效性的方法学文档的部分示例 。 

关键词：法律教育，法律文化，法律教育目的法律教育方法 。 

法律教育活动的有效性不但取决于使用的传统方法，而且在适当的选择和
实施的最佳国外经验。学习欧洲的公民，法律 和社会教育体系的特点 的时候， 
（比如法国的公立中学教育系统 ），将在一定程度上优化乌克兰学龄儿童法律
教育的方法论潜力。 

中学与大学一起属于法国的中等教育，并构成第二阶段 ，鉴于法律教育的
目标，这被认为是最重要的阶段之一。法国的法律教育公民是法律和社会教育体
系的组成部分 。考虑到公共生活的需要，学院都有变化，例如培训计划有变
化，在第二，第一和最后的教育周期，引入了公民，法律和社会教育系统。 

这些程序的特殊性在于它们全部或部分不包含新知识，并且 不能表示为有
意义的模块。它们主要关注于实现某些目标和手段。随附的方法学文档仅提供 
（但不强加） 近似示例，以将来你能用这些示例 。 一方面，学习成果的评估
应该考虑到 ，它比别的学习的学科没有提供新的基础知识的获取 ；另一方面， 
注意此类教育用的教学法的特殊性 。 

其中的一个 计划 叫 “从社会生活到公民身份”。主要目标是熟悉公民概
念，并探索不同背景下的公民表现 。公民是积极参与该政治社区活动的人 。与
其他民主社会，法国社会也组织这种形式的参与 。为此，它确定了每个人的权
利和义务的一定数量的规则，从而保证了所有人使用自由。 

不管有什么公共生活问题 ，个人都面对共同的规则， 负责执行这些规则
以及对违反这些规则的人的制裁，在社会中生活。公民教育 假设公民了解这些
规则，了解其性质和价值，并加强这些规则。这种教育还涉及对这些规则的批判
态度,并了解在社会空间和时间上过度多样化的危险。 

全面教授公民权，积极利用公民经验是在各级中学学习的公民，法律和社
会教育的轴心。 在二年级这种教育的目的是发现这个概念 （ 学生已经在大学
里熟悉的概念。这是比较理论和实际经验的阶段。 以社会生活为起点，是学生
可以接受的理解，以便最终了解社会过程的政治来源。社交生活中选择学习的对
象非常重要，以便准备合理的讨论为学生重建测定 公民身份最多样化的维度之
一。工作的最后的时候，老师检查学生掌握没掌握公民身份的基本概念。 建 立合
理的讨论。 在教学方法中，对应于这类教育，理性辩论（争执）的组织是最 
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可接受的。这个技术使学生在差异化情况下支持学习。 材料的使用增加了实用
范围，也提高了对公民，法律和社会教育体系的真正兴趣。 

合理的讨论。这里首选与其他方法进行通信，并且该过程涉及以下步骤： 
一) 跟学生选择主题对应于公民问题的研究; 二) 讨论工作分配之前组织筹备活
动 ，小组工作和活动协调 ； 在这里您可以使用各种技术手段，根据讨论的主题
进行选择：报纸文章的选择，搜索历史和法律文件，使用光旁或网络, 有关会，
联系知名专家，熟悉广告产品; 三) 实际的讨论 : 选举会议主席 , 选择报告顺
序 , 报告介绍，讨论 ; 四) 上课的时候口头和书面工作形式的组合 
（摘要，展览，讲堂辩论什么的）. 

出版物的使用。 国家和地方新闻，国际出版物提供了许多材料， 让学生
就公民，政治，法律或社会问题 展示了民事层面的明显性和清晰度。我们可以
列出过去几年中在讨论中使用的主题列表，这些主题被用作公民，法律和社会教
育的初始阶段: «欧洲范围内的欧洲选举和公民身份»; «《人权宣言》周年及其
意义»; «南斯拉夫冲突，少数群体权利和干预权 »; 讨论家庭权利和公证婚姻； 
讨论妇女的平等和参政问题; «城市的侵略与文化匮乏的加剧»;  «通过事实事例
进行政治腐败»; 研究媒体在现代民主中的作用; «通过当地实例实现公平»; «种
族主义与反对种族歧视的斗争»; «食品污染与消费者保护 », 以及具有国际规模
的其他本地地块 。 

一个事件或一组事件的选择必须满足两个条件：一方面，它们应该使学生
感兴趣; 另一方面，它们应有助于突出公民身份的一个方面。 优先次序不应以
既定的计划或清单为指导 , 但是必须考虑与所选学习目标相对应的时事 。 

第一项任务是，有必要使来源多样化，以便尽可能客观地判断事实的真实 
性 。 研究搜索的方向是按顺序比较信息源，将其交叉，以判断正在研究的事件 
。“未处理”事件本身并不存在 , 她只能通过谈论她，介绍她的中介人存在; 根
据目前的主流看法，它也有不同的解释 。 公正地考虑社区存在的各种事实对于
公民的教育极为重要。 收集报纸上的文章，避免不必要的积累，应促进历史研究
中资料来源的交叉。 

任何事件都必须放在历史链中 。 因此，第二项任务是将正在调查的事件
插入其自身的时空环境中 。前提是需要进行了解事实的研究，以及使用社会和
人道主义知识的比较方法。 通过这种方式，您可以使事件的情感和感觉成分变
得平滑，以便进行更理性的分析。 目前的主要障碍之一是现在的暴政 ，从先前
的记忆中移走先前的事件；研究工作还通过将事实放入历史链中来最大程度地减
少这种影响 。 

第三个问题是探索和分析各种矛盾的解释。因此，有必要确定有关同一事
件的不同解释。 显性或模棱两可的事实，选定的令人信服或反驳的论点，词汇
的选择，术语层次结构-所有这些都是当前论述分析中非常重要的要素。 

您还应该从活动开始，以使学生对程序有一个理论上的理解 。 在严肃的
教育背景下，媒体材料应有助于显示公民身份这一方面的重要性，并应尽可能向
学生开放。遵循此可能程度的“进入程序”主题将与前一天商定的事件相关
联 。 

二年级结束的时候，应该围绕公民身份的定义对各种成就进行综合 。与公

民概念相比，公民，融合，法律，人权和公民权利，社会，政治和个人权利等概

念。应该获得初步定义和进一步使用的前景。 



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

279 

 

 

使用的来源清单 
 

1. Bevort A., Veugelers W. Active Citizenship and Austerity: A Dutch-French 

Comparison of Policy, Civil Society and Education. Citizenship Teaching & Learning. 

2016. Vol. 11 (3). P. 315–332. 

2. Michalowski I. Legitimizing Host Country Institutions A Comparative Analysis 

of the Content of Civic Education Courses in France and Germany. European states and 

their muslim citizens: the impact of institutions on perceptions and boundaries. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Р. 164–188. 
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本研究使用《中学生心理健康量表》（MSSMHS）对成都市某中学的中学生进行了调查

，总计发放问卷 300 份，剔除未完整填写问卷，获得有效问卷为 252 份，有效率 84%。对有效

数据进行 SPSS21.0 的统计分析。并采用自编访谈问卷对中学生进行访谈。发现：1、31%的中

学生存在轻度及以上的心理问题，最常见的症状为强迫症状，检出率为 47.3%，其次为：情绪

不稳定 46%、焦虑 38.5%、学习压力 38.1%、人际关系敏感 36.5%、偏执 31.4%、抑郁

31.4%、敌对 30.2%、适应不良 27.4%、心理不平衡 20%；2、抑郁、适应不良和心理不平衡三

个因子上与常模存在显著性差异（P＜0.05）且明显低于常模；3、男女的总体心理健康水平并 

无显著性差异（P＞0.05），女性在抑郁、焦虑因子的得分显著高于男性（P＜0.05）；4、三个年

级在中学生心理健康的总均分和各因子不存在显著性差异（P＞0.05）。 

关键词：中学生；心理健康；相关因素 
This study used the Mental Health Scale for Middle School Students (MSSMHS) 

to survey middle school students in a middle school in Chengdu. A total of 300 
questionnaires were distributed. Excluding incomplete questionnaires, 252 valid 
questionnaires were obtained, with an effective rate of 84%. Perform statistical analysis 
of SPSS21.0 on the valid data. And use self-compiled interview questionnaire to 
interview middle school students. It was found that: 1. 31% of middle school students 
had mild or above psychological problems, the most common symptom was obsessive- 
compulsive symptoms, the detection rate was 47.3%, followed by: emotional instability 
46%, anxiety 38.5%, learning pressure 38.1%, Interpersonal sensitivity 36.5%, 
paranoia 31.4%, depression 31.4%, hostility 30.2%, maladjustment 27.4%, 
psychological imbalance 20%; 2. Depression, maladjustment and psychological 
imbalance are significantly different from the norm in three factors (P<0.05) and 
significantly lower than the norm; 3. There is no significant difference in the overall 
mental health of men and women (P>0.05), and women’s scores on depression and 
anxiety factors are significantly higher than those of men (P<0.05); 4 There is no 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

280 

 

 

significant difference in the total mean score and various factors of the mental health of 
middle school students in the three grades (P>0.05). 

Keywords: Middle school students; mental health; related factors 

 
心理健康是指一种良好的心理状态，其中个人可以调整自己，适应环境的社会公认的方 

式，并不断提高自己。研究人员采用各种相关量表对中学生心理健康或某些心理问题进行了大

量研究。结果表明:有 10%至 30%的中学生存在各种不同程度的心理健康问题，这些心理健康问

题主要包括强迫、人际关系敏感、抑郁、偏执和敌对。 

影响人的心理发展和心理健康的因素很多。本研究通过对成都市某中学的中学生进行了调

查，了解当前中学生的心理健康状况，研究影响中学生心理健康的内外部因素，探求消除或减

弱不良影响的途径或手段，以便科学开展心理健康教育，探索有效的心理健康教育模式，为中

学生的心理健康教育提供有价值的研究。 

 

一、被试 
 

本次研究以成都市某中学的在校学生为研究对象，采用分层随机抽样的方法进行取样，首

先随机在初一、初二、初三各年级各抽取两个班，共抽取六个班级，尽量保证抽样的随机性， 

确保数据的客观性。详见表 2.1。 
 

表 2.1 调查对象分布情况表 

 

年级 

 

性别 

 

初一（%） 

 

初二（%） 

 

初三（%） 

 

合计 

男（%） 

女（%） 

合计 

34（13.5%） 

47（18.7%） 

81（32.1%） 

44（17.5%） 

43（17.1%） 

87（34.5%） 

47（18.7%） 

37（14.7%） 

84（33.3%） 

125（49.6%） 

127（50.4%） 

252 

二、研究工具 

1、中学生心理健康量表 

采用 1997 年由中科院心理研究所王极盛于编制的《中学生心理健康量表》（MSSMHS）。中

学生心理健康自评量表（Mental Health Inventroy of Middle-school students,MMHI-60）又称为中

学生心理健康量表（MSSMHS）,由 60 个项目组成，其包括强迫症状、偏执、敌对、人际关 

系敏感、抑郁、焦虑、学习压力、适应不良、情绪不稳定、心理不平衡 10  个因子分量表。通 

过使用这 10 个因子来评价被测试者的心理健康状况。每一个项目都采用 5 级评分制，分别 

是：①无：自觉没有该项症状。②轻度：自觉有该项症状，但对受测者并无实际影响，或影响

轻微。③中度：自觉有该项症状，对受测者有一定影响。④偏重：自觉常有该项症状，对受测

者有相当程度的影响。⑤严重：自觉该项症状的频度和强度都十分严重，对受测者的影响严 

重。 

该量表的 60 个项目均有较好的区分度，量表总分与 60 个项目的分数之间的相关在 0.4027- 

0.7587 之间。重测信度在 0.716—0.905 之间，同质性信度在 0.6501-0.8577 之间，分半信度在 

0.6341-0.8400 之间，量表总分与各分量表的相关在 0.7652-0.8726 之间，各分量表之间的相关在 

0.4027-0.7587 之间，表明该量表有较好的信效度，并且建立了从初一到高三的六个年级的常

模。 

2、访谈 

采用自编访谈提纲进行访谈，访谈问卷内容（详见附录二）包括学习成绩、家庭环境、学
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校教育、异性关系。 

3、研究过程 
第一步：根据研究目的，查询相关文献。 

第二步：对成都市一中学发放《中学生心理健康量表》进行问卷调查，采用现场自填式收

集资料，一般情况包括：性别、年级。 

第三步：对问卷进行处理，剔除未完成问卷并进行问卷数据处理。

第四步：根据问卷处理结果，进行访谈，了解相应的原因。 

此次问卷调查的施测主要以班级为单位展开，首先说明填写问卷的基本要求和步骤，同时

对施测对象说明不必有所顾忌地按自己的实际情况填写，所有的数据信息将保密，并且在 20 

分钟以内完成。然后让被试填写自己的基本信息，然后宣读指导语施测中学生心理健康量表。 

统计该量表的各项指标，一周后再根据调查结果进行访谈问卷的调查。 

4、数据处理 
将所有有效数据输入计算机，并使用 spss21.0 软件对数据进行统计分析，包括描述性统计

分析和单因素方差分析。 

三、中学生心理健康现状分析 
3.1.1 中学生心理健康的总体水平 

 

 

表 3.1 中学生心理健康问题检出率 
 

项目 轻度（2-2.99 

） 

中度（3-3.99 

） 

偏重（4-4.99 

） 

严重 

（5） 

合计 

总均分 

强迫症状

偏执 

敌对 

人际关系敏感

抑郁 

焦虑 

学习压力

适应不良 

情绪不稳定

心理不平衡 

69（27.4%） 

106（42.1%） 

65（25.8%） 

54（21.5%） 

72（28.6%） 

56（22.2%） 

75（29.8%） 

69（27.4%） 

59（23.4%） 

86（34.1%） 

37（14.6%） 

9（3.6%） 

12（4.8%） 

11（4.4%） 

19（7.5%） 

16（6.3%） 

13（5.1%） 

13（5.1%） 

25（9.9%） 

9（3.6%） 

27（10.7%） 

12（4.6%） 

0 

1（0.4%） 

3（1.2%） 

1（0.4%） 

4（1.6%） 

9（3.6%） 

7（2.8%） 

2（0.8%） 

1（0.4%） 

3（1.2%） 

2（0.8%） 

0 

0 

0 

1（0.8%） 

0 

1（0.4%） 

2（0.8%） 

0 

0 

0 

0 

78（31%） 

119（47.3%） 

79（31.4%） 

75（30.2%） 

92（36.5%） 

79（31.4%） 

97（38.5%） 

96（38.1%） 

69（27.4%） 

116（46%） 

51（20%） 

 

根据《中学生心理健康量表》的评分标准，由表 3.1 可以看出，31%的中学生存在轻度及

以上的心理问题，最常见的是强迫症状，检出率为 47.3%，其后依次为：情绪不稳定 46%、焦

虑 38.5%、学习压力 38.1%、人际关系敏感 36.5%、偏执 31.4%、抑郁 31.4%、敌对 30.2%、适

应不良 27.4%、心理不平衡 20%。 
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图 3.2 心理健康总均分得分分布图 
 

 
 

表 3.3 中学生心理健康现状与常模的比较 
 

项目 研究组（ M±SD） 

（n=252） 

常模组（ M±SD） 

（n=2446） 

T P 

总均分 

强迫症状

偏执 

敌对 

人际关系敏感

抑郁 

焦虑 

学习压力 

适应不良 

情绪不稳定

心理不平衡 

1.79±0.57 

1.96±0.62 

1.73±0.64 

1.75±0.77 

1.80±0.72 

1.79±0.80 

1.86±0.81 

1.89±0.81 

1.65±0.61 

1.96±0.74 

1.54±0.61 

1.88±0.57 

1.89±0.61 

1.76±0.68 

1.72±0.75 

1.85±0.73 

1.92±0.67 

1.81±0.75 

1.92±0.67 

1.92±0.62 

1.98±0.70 

1.95±0.65 

-2.430 

1.693 

-0.770 

0.578 

-1.164 

-2.510 

0.898 

-0.494 

-7.045 

-0.365 

-10.662 

0.016 

0.092 

0.442 

0.564 

0.246 

0.013 

0.370 

0.621 

0.000 

0.715 

0.000 

 

 

由图 3.2 和表 3.3 可知，除了强迫症状、偏执、敌对、人际关系敏感、焦虑、学习压力、情

绪不稳定不存在显著性差异外，中学生心理健康量表总均分和抑郁、适应不良、心理不平衡三

个因子都显著低于常模（P＜0.05）。 

3.1.2 中学生心理健康在不同性别上的差异分析 
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表 3.4 中学生心理健康在性别的差异分析 
 

项目 男（ M±SD） 女（ M±SD） T P 

总均分 

强迫症状

偏执 

敌对 

人际关系敏感

抑郁 

焦虑 

学习压力 

适应不良 

情绪不稳定 

心理不平衡 

1.73±0.52 

1.91±0.62 

1.66±0.55 

1.65±0.68 

1.72±0.62 

1.64±0.63 

1.72±0.68 

1.90±0.85 

1.65±0.61 

1.89±0.71 

1.56±0.67 

1.85±0.61 

2.00±0.63 

1.80±0.72 

1.84±0.84 

1.87±0.79 

1.94±0.90 

1.99±0.90 

1.89±0.76 

1.65±0.61 

2.04±0.77 

1.53±0.55 

-1.738 

-1.157 

-1.660 

-1.921 

-1.687 

-3.026 

-2.646 

0.023 

0.031 

-1.600 

0.387 

0.083 

0.248 

0.098 

0.056 

0.093 

0.003 

0.009 

0.982 

0.975 

0.111 

0.699 

由表 3-4 可知，男女的总体心理健康水平并无显著性差异（P＞0.05）。女生在抑郁、焦虑

因子上的得分显著高于男生的得分（P＜0.05），在其它因子上并不存在显著性差异。 

3.1.3 中学生心理健康在不同年级上的差异分析 

 
表 3.5 中学生心理健康在年级的差异分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由 

表 

3.5 可知，通过两两比较发现，三个年级的中学生总均分和各因子没有显著性差异（P＞0.05）。 

1、访谈结果 

通过《中学生心理健康量表》的调查结果和前人研究所概括的中学生心理健康问题编制访

谈提纲，进一步了解中学生的心理状况、存在的心理问题以及导致学生心理问题的可能因素。

累计参与访谈的中学生 10  人。在访谈中发现，学习成绩、家庭环境、学校教育、异性关系或多

或少地影响着中学生的心理健康，其中自身因素是主要原因。A 同学表示：“经常因为学习成绩

烦恼，每次考试都会感到焦虑。”B 同学表示：“父母经常吵架，为此自己心情一直很糟 糕。”C 同

学表示：“以前情绪不好时总是一个人承受，现在可以找心理老师倾诉了。”D 同学表示：“看到女

生总是会害羞，不敢跟她们说话。” 

初一年级的学生刚刚进入中学，对新环境的适应存在一些问题，心理健康状况相对较低。

E 同学表示：“升入初一后，自己还没有完全从小学生的状态走出来，由于没有自信，身边也还未

交到知心朋友，所以比较郁闷。”初一学生刚刚从一个环境进入另一个环境，物理环境、学习环

境或许很快就能适应，但社交环境、心理环境的不适感很难在短期内消除。他们有的人还沉浸

在小学的欢乐时光，身边的好友还是那些人，并未真正意识到自己已经是个中学生了，角 

项目 初一 

（ M±SD） 

初二 

（ M±SD） 

初三 

（ M±SD） 

F P 

总均分 

强迫症状

偏执 

敌对 

人际关系敏感

抑郁 

焦虑 

学习压力 

适应不良 

情绪不稳定

心理不平衡 

1.85±0.62 

1.99±0.71 

1.80±0.67 

1.78±0.82 

1.93±0.83 

1.90±0.90 

1.94±0.90 

1.88±0.86 

1.71±0.59 

1.95±0.74 

1.60±0.68 

1.75±0.52 

1.94±0.52 

1.69±0.62 

1.69±0.74 

1.71±0.61 

1.72±0.72 

1.79±0.74 

1.88±0.83 

1.60±0.61 

2.02±0.77 

1.47±0.49 

1.78±0.57 

1.93±0.63 

1.70±0.64 

1.77±0.76 

1.76±0.68 

1.76±0.75 

1.85±0.80 

1.93±0.74 

1.64±0.63 

1.92±0.71 

1.55±0.65 

0.636 

0.223 

0.790 

0.358 

2.155 

1.162 

0.733 

0.097 

0.764 

0.437 

1.067 

0.530 

0.800 

0.455 

0.699 

0.118 

0.314 

0.481 

0.907 

0.467 

0.647 

0.346 
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色认知的迟滞也导致了心理健康发育的迟滞。 

初二年级的学生正值青春期的生理高峰，且智力发展已经达到一定的心理水平，他们对外

界有了自己的看法，但又有一定的片面性，因此与初一学生相比，他们的心理健康状况比较稳

定了。F 同学表示：“我身边有很多朋友，但我感觉他们都不是真心的，因为他们有事我二话不说

帮他们，可我有事需要帮助时感觉他们都找借口推脱，所以我很伤心。”初二学生度过了初一

的空虚感迎来初二的热闹，却又开始烦恼热闹背后的“真心”。他们当中有些人“拉帮结 

派”以彰显自己的气概，如此自然就会有一些人受到排挤，也正是这种心智上的不成熟，导致

由于阵营上的倒戈引起的心理负担。 

初三学生正处于生理基本发育成熟、智力发展达到相当高的水平，尤其是抽象逻辑思维能

力和推理能力，这使他们的一些看法或观点比较深刻。G 同学表示：“目前最大的烦恼是对自己

的未来担心，经常怀疑自己，有时还会幻想各种生活；而最大的愿望就是做真正的自己，想干

什么就干什么，可以不用在意别人的看法。”H 同学表示：“一想到自己不到一年就要毕业 了，

心里就觉得紧张，因为父母希望我在这最后一年冲一下，至少能上个像样的高中，但越是这样

，我越不能集中注意力，又担心又紧张。”初三学生面临着高中入学考试，遭受着学习的挫折和

生活中的心理危机，这使得个体的心理状态非常不稳定和不平衡，这必然会导致焦虑、恐惧、

嫉妒、攀比。与此同时，初三学生的自我概念逐渐形成并具有很强的自我意识，他们注重自我

形象，但因为太过看重别人对自己的评价，因此产生不良的自我形象，如自卑、自责 等。所

有这些都将直接影响学生的学习成绩和心理健康，从而进一步影响个体的心理发展和人格建构

。 

四、分析与讨论 
 

1、常模分析 
本研究通过对中学生的心理健康状况调查可以看出， 31%的中学生存在轻度及以上的心理

问题，最常见的是强迫症状；除了强迫症状、敌对、焦虑三个因子的均值略高于常模，偏执、

人际关系敏感、抑郁、学习压力、适应不良、情绪不稳定、心理不平衡和总均分均低于常模， 

由此可见该中学学生的心理健康状况还是相对良好的。国内学者姜莹等调查了北京市 1893 名

中学生发现 31.3%的中学生存在轻度心理问题，7.0%存在中重度心理问题[19]。这些研究结果基

本与本研究结果一致。王极盛等人发现量表得分由低到高分别为初一、初三、初二，男女性别

差异在 7 个分量表上差异显著[20]。这些研究结果与本研究结果不一致，不一致的原因可能与调 

查的样本不同有关，本研究样本都是城市学生且均为 00 后；另一方面也可能与地域和学校有

关，本研究于成都市某中学取样；再者可能与各个学校对心理健康问题的重视程度有关，本研

究样本学校每周都设有心理健康课程且与我校心理系有深入合作关系。本次调查显示，中学生

有不同程度的心理健康问题，所以我们应该尽可能早地开展心理健康教育,有针对性地提高他

们的心理素质和心理健康水平,为积极应对新环境的挑战做准备。 

2、人口特征差异性分析 
本研究发现调查组中学生在抑郁、适应不良和心理不平衡上明显低于常模水平。相比常模

团体（1997），现今中学生不仅生活在更加富足的社会中，还拥有更科学的教育模式。经过 20

年的发展，社会经济发生了翻天覆地的变化，社会主要矛盾也在近年发生改变。经济的发展自

然也促进了教育的进步，社会公平性在教育领域体现的淋漓尽致。这些变化对于相差 20 年的

两代中学生产生了不同的影响。因此，可以认为导致上述差异的原因是社会的发展和教育的进

步。 

本研究还发现女生比男生存在更强的抑郁、焦虑的心理反应。造成这种性别差异的原因其

一是社会因素，如自我概念、自我期望、失败归因方式等。研究发现，男生和女生对自己的成

功有不同的归因方式：男生更倾向于将自己的成功归因于自己的能力，而女生则更多的归因于

运气。这种归因导致了男女生自信心的差异，而这种差异显然会对学生的学习成绩产生决定性
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的影响。其二是生理因素，由于女生青春期的生理发育早于男生，她们对生理的变化既感到神 

秘又觉得恐惧，所以常处于焦虑状态，经常会莫名紧张，特别是在与异性交往时。并且女生性

意识早熟，更早、更明显地表现出性不安心理，常常会感到焦虑、抑郁。这一结果提醒我们， 

要更加关注女生的心理健康工作。 

此外，本研究也证实了初中阶段的中学生心理健康不存在显著性差异。我们基本可以确定

中学生心理健康状况在这个时期还算平稳，由于这一阶段的中学生在自我概念和应对方式上相

似，可以推断自身因素可能是影响中学生心理健康的主要因素。 

3、策略分析 
中学生的心理健康对民族的未来发展有着重要的作用，结合中学生的身心特点及其心理健

康标准，提高中学生的心理健康水平可以从以下四个方面来进行： 

（1） 学生方面：树立正确的人生观和价值观，凡事客观冷静，同时保持心胸开阔和乐观

精神，有助于保持心理健康。另外，合理安排生活，劳逸结合，适当发展自己的兴趣爱好。 

（2） 家庭方面：父母要注意儿童早期人格的培养，可以通过实践活动，系统地培养孩子

良好的道德习惯，锻炼孩子的意志和品格。此外，应该为孩子营造良好的家庭心理氛围，尤其

是夫妻和睦。 

（3） 学校方面：通过对全体学生进行心理健康教育，使学生不断正确认识自己，增强自

我调节能力，抵御挫折，适应环境，培养良好的人格和良好的心理素质。对少数有心理问题或

心理障碍的学生，进行科学有效的心理咨询或辅导。另外，家校沟通也很重要，及早发现问 

题。 

（4） 社会方面：改善社会价值观，不应该以“读书无用”来误导孩子。成人社会场所、

书籍等对中学生的限制与监管力度需要加强。需要指出的是，中学生在冲动、自责、过敏、恐

惧等方面的突出问题主要还是由于对学习和考试的焦虑反应。中学生的学习负担仍然是社会和

政府需要迫切解决的问题。 

五、结论 
 

从本研究可以看出，目前该校中学生心理健康状况处于相对良好的水平，这可能与该中学

对学生心理健康教育的重视程度有关，学校除了配备心理老师、开设心理健康课程以外，还会

定期举办各种心理健康活动，这样使得该校中学生心理健康状况处于一个相对良好的状态。但

该校女生在焦虑和抑郁因子上显著高于男生，说明女生相对于男生的心理健康状况较差，尤其

是焦虑和抑郁，可以推断该校女生对于青春期反应更敏感，该校应该对女生的心理健康格外关

注，并对她们提供相应的辅导与帮助以便于她们更快地摆脱青春期烦恼。 

通过研究中学生心理健康的影响因素我们发现，心理健康作为一只“薛定鄂的猫”，当它

不被我们关注时，它仅仅就是一个伴随人类发展的概念，基本等于零的状态；而当被我们注意

时，它迅速坍塌为各种因子（我们暂且称为“心理因子”），大致包括中学生心理健康量表所囊

括的十个因子。由于心理健康存在但不表征，所以心理健康状况的影响因素并非是直接作用于

心理健康，而是通过影响“心理因子”来呈现的。因此，改善中学生的心理健康状况要么控制

影响因素要么提高心理素质，当然，两者结合更有利于中学生的心理发展。 
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СЕКЦІЯ VІІІ 

РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В 

СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. 

 
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

 

Абрамова Л. М. 

практичний психолог 

ВСП «Харківський фаховий коледж харчової промисловості ХНТУСГ» 

м. Харків, Україна 

 

У статті представлено результати проведеного дослідження з визначення 

рівня розвитку технічного мислення студентів фахового навчального закладу. 

Показано, що формування технічного мислення є умовою розвитку та 

вдосконалення технічних здібностей студентської молоді. 

Ключові слова: здібності, технічне мислення, технічні здібності, 

кмітливість, обдарованість. 

The article presents the results of a made study to determine the level of 

development of technical thinking of students of a professional educational institution. 

It is shown that the formation of technical thinking is a condition for the development 

and improvement of technical abilities of student youth. 

Кeywords: ability, technical thinking, technical abilities, quick wits, 

giftedness. 

 

У сучасному суспільстві надзвичайно актуальною є потреба в 

інтелектуально обдарованих, творчих, здібних та діяльних громадянах, які по- 

особливому сприймають світ і змінюють його у відповідності до своїх уявлень. 

Підлітки, які розпочали професійне навчання і мають неординарні здібності, 

безперечно, потребують психолого-педагогічної підтримки для їх особистісного 

та професійного розвитку та патронажу [2, с.7]. 

Сучасне виробництво настільки складне і динамічне, що від ефективного 

працівника вимагаються не тільки глибокі, гнучкі й міцні знання, досконалі 

навички і вміння, а й творчий, ініціативний розум, що швидко оперує технічними 

образами в трудових процесах відповідно до змісту і особливостей певної 

виробничої ситуації. Підготовка майбутніх кваліфікованих фахівців ВСП 

«Харківського фахового коледжу харчової промисловості ХНТУСГ» за 

спеціальністю «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» має на 
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меті формування і розвиток умінь і навичок із розв’язування студентами значної 

кількості технічних та технологічних задач на заняттях з інженерної графіки, 

теоретичної механіки, деталей машин, матеріалознавства та інших спеціальних 

дисциплін. Розв’язання практичних задач, що виникають при використанні 

сучасної техніки, стане невід’ємною та постійною частиною їх професійної 

діяльності. Ефективне вирішення поставлених завдань обумовлює концентрацію 

особливої уваги на розвитку технічного розуміння (мислення) студентів, яке є 

базовим психічним процесом для формування технічних здібностей, необхідних 

для випускників коледжу. 

Технічні здібності – інтегральна характеристика, що містить у собі технічне 

мислення, технічну спостережливість, просторову уяву, інтелектуальну гнучкість, 

здатність до комбінування, креативності, розвинутий окомір, зорову та моторну 

пам'ять, технічну кмітливість. [6, с.85] 

Технічне мислення – це сукупність багатьох інтелектуальних процесів та їх 

результатів, що забезпечують вирішення задач, пов’язаних з технічною 

діяльністю. Науково-педагоічною теорією та практикою було доведено, що 

процеси і дії технічного мислення, а також якості особистості, які сприяють їх 

протіканню, можна удосконалювати у ході навчання, у практичній діяльності з 

вирішення відповідних професійних задач та у процесі самовиховання. Розвиток 

технічного мислення в певній мірі забезпечує вміння здійснювати оптимальний 

вибір методів і способів вирішення професійних задач, оцінювати їх ефективність 

і якість, приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях, 

орієнтуватися в умовах частої зміни технологій у фаховій діяльності. [3, с.60] 

З метою виявлення здібних та обдарованих студентів, які навчаються у 

коледжі, шляхом визначення рівня розвитку їх технічного мислення було 

використано тест Беннета, що застосовується для діагностики як підлітків, так і 

дорослих. Серед задач застосування даної методики висувалися такі як 

визначення швидкості та якості логічного мислення, ступеня розвитку загальних 

технічних принципів, що формуються на основі просторових уявлень; стимуляція 

особистісного та інтелектуального саморозвитку студентів; розвиток здатності до 

рефлексії; формування адекватної самооцінки; розширення уявлень студентів та 

педагогів про можливості психологічної науки; поширення психологічних знань 

інтеграція практичної психології з освітнім процесом. Окремі дослідники 

застосовують цей тест як додаткову методику для визначення рівня ІQ та для  

профорієнтації. Він складається із 70 фізико-технічних задач, представлених у 

вигляді малюнків. На малюнках зображено різні технічні механізми, предмети та 

фізичні ситуації. На кожну задачу-запитання є три варіанта відповідей (з одним 

правильним варіантом). Час виконання тесту обмежений. [5, с. 84] 

Для того, щоб відповісти на запитання тесту, необхідні вміння читати 

креслення, схеми, розуміння загальних технічних принципів, що зустрічаються у 

повсякденному житті, побутових ситуаціях, а також необхідно мати певний 

розвиток просторової уяви. В цілому, тест вимірює рівень технічної обізнаності, 

якого досяг студент, рівень знань у галузі техніки, фізики, накопиченого досвіду 

роботи з технічним обладнанням і пристосуваннями. Припускається, що студенти 

з більш високим показником виконання тестових завдань швидше оволодіють 
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складними технічними уміннями і навичками, ніж студенти із низькими оцінками. 

За умовами методики підрахунок балів здійснюється диференційовано щодо статі 

студентів (для юнаків і дівчат різні інтервали). 

Всього у психологічному дослідженні взяло участь 98 студентів коледжу 

віком від 15 до 21 року (серед яких 82 юнака та 16 дівчат), що становить 92 % 

студентів, які навчаються на механічному відділенні. Результати діагностування 

розподілилися за сегментами наступним чином; 

- дуже високий рівень технічного мислення мають 9 % студентів, 

- високий рівень – 30 % студентів, 

- середній рівень розвитку – 28 %, 

- низький рівень – 28 %, 

- дуже низький – 5 %. 

Такі показники обраховано за гендерно-диференційованими нормами 

результатів тестування. Тобто, показники для дівчат мають більш низькі норми 

виконання. В цілому, високий рівень розвитку технічного розуміння виявили 39% 

студентів, а низький рівень, відповідно, – 33 %. 

За загальними, однаковими для юнаків та дівчат нормами, показники будуть 

наступними: 

- дуже високий рівень технічного мислення мають 8 % студентів, 

- високий рівень – 24 % студентів, 

- середній рівень розвитку – 28 %, 

- низький рівень – 32 %, 

- дуже низький – 8 %. 

Різниця у даних за оцінювання різними критеріями спостерігається у 

сегментах «дуже низький» та «дуже високий», відповідно на 3% і 6%. 

Високий рівень за загальними критеріями показали 32 % студентів, низький 

рівень – 40 %. За результатами обстеження рівня розвитку технічного мислення 

не встановлено прямої залежності результатів від вікових показників, але 

спостерігається певна кореляція між високим розвитком технічного мислення та 

високою академічною успішністю студентів (з поправкою на окремі виключення). 

Деякі студенти, зараховані раніше до категорії «схильних до девіантної 

поведінки», визначилися як такі, що мають високий рівень технічного мислення. 

Найбільше студентів, які за результати діагностики отримали високі показники, 

навчаються у випускній групі. Щодо тематики завдань, то найбільш складними 

для студентів виявилися тести, що вимагають розвитку просторових уявлень, на 

визначення об’єму та задачі на логічне мислення. 

За результати моніторингу для планування подальшої роботи з групою 

студентів з ознаками обдарованості було складено ряд рекомендацій. Для 

виявлення різних сторін технічної обдарованості здобувачів професійної освіти 

необхідно, використовуючи інші методики та методи, провести додаткові 

обстеження студентів, які показали «високі» та «дуже високі» результати за 

тестом Беннета. З метою розвитку внутрішньої мотивації студентів до 

вдосконалення технічних здібностей використовувати метод змагань із 

застосуванням оригінальних сучасних психолого-педагогічних технологій 

(розробка прикладних проектів, метод інформаційної перенасиченості, метод
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ситуативних задач, метод інверсій, метод аналогій, винахідництво та інші). 

Розвиток технічної кмітливості має бути однією із педагогічних задач кожного 

заняття з теоретичної підготовки. Психологічні методи розвитку технічної 

кмітливості, технічної спостережливості мають працювати на підвищення якості 

освітнього процесу. [6, с. 217]. 
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ УНІКАЛЬНОСТІ 

ДИТИНИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 

З ДОСВІДУ ЗДО №275 М. ХАРКІВ 
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У публікації на прикладі досвіду діяльності ЗДО № 275 м. Харкова 

представлено результат емпіричного вивчення якості організованого освітнього 

середовища за критеріями ECERS. Визначено, що освітнє середовище в ЗДО № 

275 створено і функціонує для розвитку унікальності кожної дитини. Ресурси 

такого освітнього середовища: сприятливий емоційний клімат в педагогічному 

колективі, увага до світу дитинства і тісна співпраця з батьками дітей, 

активне партнерство з місцевою громадою. 

Ключові слова: вихователь, дитина, обдарованість, освітнє середовище, 

розвиток, унікальність. 

The result of an empirical study of the quality of an organized educational 

environment according to the ECERS criteria on the example of the experience of ZDO 
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№ 275 in Kharkiv has been presented in the publication. It is determined that the 

educational environment in ZDO № 275 is created for the development of the 

uniqueness of each child. The resources of such educational environment are seen to be 

favorable emotional climate in the teaching staff, attention to the world of childhood 

and close cooperation with parents, active partnership in the local community. 

Key words: educator, a child, giftedness, educational environment, development, 

uniqueness. 

Дошкільна освіта як обов'язковий елемент системи безперервного навчання, 

з позиції Міністерства освіти і науки України (МОН), не лише забезпечує належні 

умови догляду за дитиною, але й створює освітнє середовище розвитку 

індивідуальних нахилів, обдарувань кожної дитини, реалізує просвітницьку місію 

через партнерство з батьками, місцевою громадою [1; 3]. Заклад дошкільної 

освіти (ЗДО) № 275 Харківської міської ради «Перлинка» має цінний досвід 

організації такого освітнього середовища, в якому кожна дитина мотивується до 

прояву своєї унікальності, у грі та інших емоційно позитивних комунікаціях 

розвиває природні нахили, разом із батьками долучається до мистецького життя 

громади [2]. Презентуванню позитивного досвіду ЗДО присвячено цю публікацію. 

Свою місію ЗДО № 275 презентує широкому загалу так: «До кожної дитини 

ключ знайти, у праці результат хороший мати, упевнено і творчо до мети іти. З 

любов'ю дітям серце віддавати» [2]. Доведенням реального втілення цього 

високого антропоцентричного гасла для батьків вихованців садочка є щоденні 

ранкові усмішки дітей, які з бажанням ідуть в групу до кожного вихователя, 

відкритість завідувачки закладу Н. С. Іващенко і оперативний зв’язок усіх 

педагогічних працівників закладу з батьками дітей, системне партнерство і участь 

в мистецькому житті місцевої громади (https://www.facebook.com/dosh.275/ ). 

Уважне вивчення матеріалів щодо оцінки якості освіти в контексті дошкілля 

за шкалами ECERS [4] засвідчує: працівники «Перлинки» відповідально й 

сумлінно «за сродністю» реалізують програму розвитку кожного вихованця. 

Глибоке вивчення природи дитинства, забезпечення патріотичного виховання – 

ядро педагогічної концепції закладу. 

Позиція перша – вивчення середовища, в якому щодня перебуває дитина. 

Основа підтримуючого середовища, в якому взаємодіє дитина, у закладі 

позиціонується через гру (довільну, організовану, активну, розвивальну, 

драматизацію, свято). Кімнати облаштовані таким чином, що дітям зручно 

перебувати у різних локаціях: навчально-пізнавальній, творчо-продуктивній, 

відпочинку і релаксу, спілкування тощо. Меблювання, дидактичне унаочнення, 

іграшки не лише функціональні і в зручному доступі для кожної дитини, але й 

виконують важливу естетичну функцію. Взаємодія з дітьми багатоаспектна і 

продуктивна. Практикуючий психолог О. П. Чернікіна багато уваги приділяє 

формуванню в усіх учасників освітнього процесу в закладі такого значимого нині 

емоційного інтелекту, створенню педагогічної рефлексії. Цікавий досвід роботи 

вихователів Т. А. Мартіян, О. К. Ятченко з організації спілкування і догляду за 

домашніми улюбленцями – червоновухою черепахою Моцартом і равликами. 

Важливим елементом такого спілкування є систематична виховна робота. 

https://www.facebook.com/dosh.275/
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Результат її вражає: вихованці вчаться піклуватися і дозувати міру своєї участі в 

довкіллі. Ілюструють це слова вихованця Володимира Г., 5 років: «Ми, люди, мов 

боги, створюємо світ комфортного життя малих істот» (спостереження 

життєдіяльності комах під час тривалої відлиги, 25.01.2021). 

Вихованці «Перлинки» отримують цінний досвід вивчення світу живої 

природи в деталях під час прогулянок, де майданчик для кожної групи має свій 

ландшафт. До творення ландшафту причетні вихованці-випускники і батьки дітей. 

У «Перлинці» є прекрасна традиція, коли випускники старшої групи навесні 

разом з вихователями і батьками висаджують на майданчику молоде деревце на 

згадку. Під час прогулянок вихователі Г. А. Рожкова, С. О. Казанська організують 

спостереження дітей в природі, вчать їх бути уважними і терплячими в довкіллі. 

Ці вихователі усе, з чим та з ким взаємодіє дитина, під час спілкування з 

батьками, ротації занять упродовж дня – організують на підставі ретельного 

емпіричного вивчення й аналізу індивідуальних особливостей кожної дитини, 

культурних традицій родини. Такий підхід заклав підґрунтя довіри з боку батьків 

дітей, відкритості усіх працівників і адміністрації дитячого садочка, послідовності 

і системності освітнього процесу. 

Участь вихованців, їхніх батьків, педагогічних працівників «Перлинки» в 

житті місцевої громади розкриває ресурси міжособистісної взаємодії у розмаїтті 

співпраці. Важливо відмітити, що друга позиція ECERS – участь в житті громади і 

соціальна згуртованість – реалізується педагогічними працівниками «Перлинки» 

через програму патріотичного виховання. Патріотичне виховання в закладі 

розглядають як інтегральний синтез морального, інтелектуального, фізичного, 

трудового, естетичного виховання. Соціальне партнерство прекрасно 

підтверджено участю в знакових подіях життя мешканців Холодногірського 

району: відкритті оновлених рекреаційних зон, Осінніх ярмарках, фестивалях 

писанки, відзнак Дня Конституції України, Шевченківських днів, Дня соборності 

та інших подій. 

Дослідження якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за 

методикою ECERS передбачає третю позицію – кваліфіковані вмотивовані 

педагогічні кадри. У ЗДО № 275 працюють 12 педагогів, з них 8 вихователів, 

практикуючий психолог, музичний керівник, вихователь-методист, завідувачка. 

Кадрова політика завідувачки Н. С. Іващенко полягає в тому, щоб створити умови 

комфортної праці, емоційної підтримки дружнього партнерства. Тому цей заклад 

є своєрідною другою домівкою не тільки для вихованців, але й для вихователів. 

Колегіальний підхід до вирішення важливих питань, участь вихователів, батьків 

дітей у педагогічних тренінгах, творчих проєктах – усе це слугує запорукою 

єдності і одухотворення в педагогічному колективі, що сприятливо позначається 

на емоційному фоні роботи закладу. Вихователь-методист Т. Є. Владимирова 

ініціює систематичний обмін професійними знахідками в роботі з дітьми, 

презентування педагогічного наставництва, персонального методичного досвіду і 

роботи творчих груп. Зокрема, вихователь С. А. Батюк щедро ділиться досвідом 

використання інновацій програми М. М. Єфименка «Казкова фізкультура», за її 

ініціативи використовується драматизація для розвитку креативності, підтримки 

оригінальності думки, прояву індивідуальних нахилів вихованців закладу. 
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Четверта позиція ECERS передбачає оцінку умов праці, професіоналізму, 

планування персональних і групових едукацій в колективі педагогічних 

працівників. Робота команди фахівців в «Перлинці» організована за участю 

представників громади О. О. Лелюк, батьківського комітету А. О. Даценко. 

Високий рівень фаховості (усі працівники закладу мають завершену фахову 

освіту, систематично підвищують кваліфікацію на курсах, беруть участь в 

проєктах і тренінгах, мають публікації в науково-популярних виданнях), 

позитивна оцінка роботи закладу і популярність офіційної сторінки в соцмережах, 

схвальні відгуки на офіційній сторінці закладу – підтвердження цього факту. 

Високий фаховий рівень, широкий спектр компетентностей вихователів 

слугує необхідною умовою для оцінки п'ятої позиції ECERS. Кожна дитина може 

робити вибір виду, форми заняття, способів комунікування, довільної і 

організованої гри, творчості за власним задумом, дослідження в безпечному 

ігровому середовищі. В цьому аспекті важливо акцентувати увагу, що вихователі 

Т. А. Мартіян, О. К. Ятченко, Н. І. Хірна особливу увагу приділяють формуванню 

в дітей навичок самообслуговування. Регулярні ранкові зустрічі вихователів з 

батьками дають змогу вивчати і враховувати персональні інтереси батьків, 

традиційні уявлення на ключові життєві цінності. 

Важливим індикатором роботи сучасного закладу освіти є висвітлення усіх 

аспектів творення освітнього середовища в мережевих ресурсах, актуальність 

представленої інформації, можливість і оперативність зворотного зв'язку. 

У контексті шостої і сьомої позицій ECERS перспективним напрямом 

роботи ЗДО №275 визначено створення нових форм активностей батьків і 

представників місцевої громади в творенні освітнього середовища закладу, 

залучення їх до визначення і попередження можливих ризиків в освітньому 

процесі. Також перспективним напрямом роботи закладу є створення 

інформаційного хабу, який дасть змогу батькам майбутніх вихованців 

познайомитися з досвідом і досягненням педагогічних працівників, презентувати 

персональні і командні досягнення педагогічного колективу закладу, що 

сприятиме піднесенню престижу професії вихователя в суспільстві. 
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У статі представлено соціально-психологічний портрет груп обдарованих 

учнів, схильних до різних типів поведінкових девіацій: 1) з відсутністю чи 

низьким рівнем схильності до різних типів поведінкових девіацій; 2) ситуативною 

монодевіантністю; 3) полідевіантністю; 4) девіантною поведінкою на базі 

гіперздібностей (у вузькому розумінні). 

Ключові слова: девіантна поведінка, девіантна поведінка на базі 

гіперздібностей, обдарований учень, монодевіантність, полідевіантність, 

профілактика 

A socio-psychological portrait of gifted pupils’ groups prone to various types of 

behavioral deviations has been presented in this article: 1) without the propensity or low 

level the propensity for deviant behavior; 2) situational monodeviation; 3) polydeviation; 

4) with a deviant behavior on the basis of hyperabilities (in the narrow sense). 

Key words: deviant behavior, deviant behavior on the basis of hyperabilities, 

gifted pupil, monodeviation, polydeviation, prevention 

 

Особливості обдарованих учнів, з одного боку, можуть мати як позитивний 

вплив, допомогти досягти надзвичайних результатів, реалізувати свій потенціал, а 

з іншого – бути перешкодою на шляху їхньої адаптації та провокувати різні типи 

поведінкових девіацій [4; 5; 6]. Виходячи з підходу до класифікації девіантної 

поведінки за критерієм взаємодії індивіда з реальністю [5], виокремлюють такі 

типи девіантної поведінки: асоціальну, делінквентну, адиктивну, 

патохарактерологічну, психопатологічну і девіантну поведінку на базі 

гіперздібностей. При цьому девіантна поведінка на базі гіперздібностей може 

розглядатися як у вузькому (провокатором негативних відхилень у поведінці є 

саме обдарованість особистості, а спосіб взаємодії з реальністю – її ігнорування), 

так і широкому (окрім обдарованості як провокатора, включаються всі інші типи 

девіантної поведінки і, відповідно, інші способи взаємодії обдарованої 

особистості з реальністю – протистояння, відхід тощо) значеннях. 

Аналіз джерел наукової літератури [1; 3; 7; 9; 10; 11] засвідчив, що на 

схильність обдарованих учнів до негативних поведінкових проявів можуть 

впливати індивідуальні, вікові, а також соціально-психологічні характеристики, 

зокрема: рівень адаптованості, самооцінки, тривожності, агресії, фрустрації, 

ригідності, взаємовідносини в основних сферах  життєдіяльності  (особистісній, 
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пізнавальній, соціальній) тощо. Наявність в обдарованих учнів зазначених 

характеристик у певних їх співвідношеннях впливає на рівень схильності до 

девіантної поведінки. 

Проведені  нами дослідження [8]  дозволили  виявити  відповідні 

співвідношення і  сформувати соціально-психологічний портрет обдарованих 

учнів, схильних до різних типів поведінкових девіацій, який складають такі групи.        

1 група – обдаровані учні з відсутністю чи низьким рівнем схильності до 

різних типів поведінкових девіацій. У цієї групи обдарованих учнів сформована 

модель або спостерігається орієнтація  на соціально обумовлену поведінку. 

Більшість з них позитивно відноситься до школи, сім’ї, оточуючих і до себе. Вони 

мають адекватну самооцінку, а також низький рівень тривожності, агресії, 

фрустрації і ригідності. Проте, попри наявність досить втішних показників 

зазначених соціально-психологічних характеристик у цієї групи обдарованих 

учнів, більше половини з них мають стресогенні проблеми різного типу, які 

можуть вплинути на стан їхнього психологічного комфорту. 

2 група – обдаровані учні із ситуативною схильністю до одного конкретного 

типу девіантної поведінки (монодевіантність). У цієї групи обдарованих учнів 

можна спостерігати наявність як адекватної, так і завищеної самооцінки. Для 

більшості обдарованих учнів зазначеної групи характерні неадаптованість або 

дезадаптованість, наявність стресогенних проблем, негативне ставлення до школи, 

сім’ї та оточуючих. Вони мають високий рівень тривожності, агресії, фрустрації і 

ригідності. Обдаровані учні із ситуативною монодевіантністю не завжди здатні 

знайти адекватні шляхи вирішення тієї чи іншої ситуації. Якщо вони не можуть 

досягнути поставленої перед собою мети, то досить часто відчувають 

розчарування. Така ситуація у більшості випадків виникає на тлі тих чи інших 

реальних або уявних психологічних бар’єрів. 

3 група – обдаровані учні зі схильністю до декількох типів девіантної 

поведінки (полідевіантність). Для цієї групи обдарованих учнів характерна низька 

самооцінка та наявність високого рівня тривожності, агресії, ригідності і 

фрустрації. У них спостерігається особистісна неадаптованість або 

дезадаптованість, негативне ставлення до власного «Я», сім’ї, школи й оточуючих.  

Вони відчувають ускладнення за умови зміни діяльності, не здатні її корегувати в 

залежності від вимог ситуації, досить часто обирають неадекватні способи 

вирішення проблеми, мають високий ступінь розчарування за умови недосягнення 

мети через ті чи інші обставини, які викликали певні труднощі. Для більшості 

обдарованих учнів цієї групи характерний високий рівень схильності до 

суїцидальної поведінки. Формуванню суїцидальних намірів сприяє наявність 

стресогенних проблем. 

4 група – обдаровані учні з девіантною поведінкою на базі гіперздібностей у 

вузькому розумінні (за даними В. Менделевича складають лише 2%). 

Характерною особливістю четвертої групи обдарованих учнів є відсутність 

орієнтації на соціально-обумовлену поведінку. У них переважає індивідуалізація, 

відсутня реакція групування з однолітками. Хоча при цьому схильність до інших 

типів девіантної поведінки (делінквентної, адиктивної, агресивної, суїцидальної) 

відсутня. Обдаровані учні цієї групи вважають себе адаптованими та такими, які 
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не мають стресогенних проблем. Вони мають адекватну самооцінку та низький 

рівень агресії, фрустрації і ригідності. Однак при цьому для зазначеної групи 

обдарованих учнів характерна наявність високого ступеня тривожності. Вони 

позитивно ставляться до сім’ї і до себе, проте мають негативне відношення до 

інших оточуючих – товаришів, сусідів тощо. 

Представлений соціально-психологічний портрет груп обдарованих учнів, 

схильних до різних типів поведінкових девіацій, свідчить про необхідність 

врахування їхніх індивідуальних, вікових і соціально-психологічних особливостей 

у побудові профілактичної роботи, а також допомагає визначити її змістовий і 

технологічний аспекти. Слід зазначити, що використання зазначеного соціально- 

психологічного портрету обдарованих учнів, схильних до різних типів 

поведінкових девіацій, можливе за умови роботи з обдарованими учнями 

підліткового і юнацького віку, оскільки у молодшому шкільному віці говорити 

про наявність девіантної поведінки не зовсім доречно з декількох причин. По- 

перше, основною ознакою девіантної поведінки є усвідомлювання особистістю 

власних дій. У молодшому шкільному віці уявлення про соціальні норми у 

свідомості дитини ще не сформовані у повній мірі, а контроль і самоконтроль 

поведінки у більшості випадків здійснюється з боку значимих дорослих: батьків, 

вчителів тощо [2]. По-друге, вікові показники девіантності закріплені і на 

законодавчому рівні та пов’язані з досягненням особистістю віку, з якого настає 

юридична відповідальність. Перспективу подальших розвідок складає вивчення 

основних психологічних комплексів обдарованих учнів, які можуть провокувати 

різні типи девіантних поведінкових проявів. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО- 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ло Юаньвень 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Хареівський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородт 

м. Харків, Україна 
 

У статті розкрито теоретичні питання формування готовності 

майбутніх музично-педагогічних працівників до творчого самовираження в 

професійній діяльності. Висвітлено практичний досвід автора з викладання 

курсу вокальної музики в китайських закладах вищої освіти. 

Ключові слова: самовираження, творчість, підготовка, музично- 

педагогічні працівники, педагогічні умови, викладання, популярність. 

The article reveals the theoretical issues of forming the readiness of future music 

and pedagogical workers for creative self-expression in professional activities. The 

author's practical experience in teaching a course of vocal music in Chinese higher 

education institutions is highlighted. 

Key words: self-expression, creativity, training, music and pedagogical workers, 

pedagogical conditions, teaching, popularity. 

 

Особистість музично-педагогічного працівника є унікальною, оскільки 

такий фахівець поєднує якості педагога і талант музиканта, а результати його 

творчого самовираження є основою успіху, гучного визнання, популярності серед 

прихильників музичного мистецтва, а також заслуговують поваги з боку колег, 

учнів та їхніх батьків. Як свідчить досвід музично-педагогічної діяльності в 

закладах вищої освіти (ЗВО), у підготовці майбутніх музично-педагогічних 

працівників недостатньо розробленими є механізми стимулювання особистості до 

творчого самовираження в професійній діяльності. 
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Метою статті є розкриття теоретичних питань формування готовності 

майбутніх музично-педагогічних працівників до творчого самовираження в 

професійній діяльності та висвітлення практичного досвіду автора. 

У статті Т. Радзівіл [3] йдеться про готовність майбутніх учителів музики до 

професійної діяльності як позитивне ставлення фахівців до вчительської 

професії, прагнення розкривати й реалізовувати власні потенційні нахили, 

упевненість у правильності вибору такої професії, здатність засвоювати 

психолого-педагогічні знання й уміння. Викликає інтерес той факт, що поняття 

«готовність майбутніх учителів музики до професійної діяльності» розглядається 

через призму вимог до професійної діяльності педагога (відома структура 

педагогічної діяльності Н. В. Кузьміної). Такі вимоги наповнюються змістом 

специфіки музичної діяльності та виглядять, як-от: інформативні (знання з 

психології, педагогіки, фахових дисциплін – сопрано, сольфеджіо, теорія музики); 

проєктивно-конструктивні (визначати і досягати мету музичної освіти – 

формування духовної і музичної культури школярів, планувати освітній процес, 

проєктувати індивідуальний маршрут кожного учня, планувати ефективні методи 

і форми засвоєння навчального матеріалу); комунікативні (спостерігати й 

проникти в світ іншої людини засобами музичного мистецтва, розуміти її потреби 

і шляхи саморозвитку, стимулювати школярів до творчого самовираження в 

музичному мистецтві); дидактично-організаційні (будувати урок музики, 

враховувати індивідуальні й вікові особливості школярів, надавати зворотній 

зв'язок, організовувати оцінювання творчих досягнень школярів, застосовувати 

нетрадиційні методи і форми музичного мистецтва). У межах дослідження такий 

міжпредметний підхід є цілком прийнятним для вивчення проблеми формування 

готовності здобувачів вищого рівня освіти до творчого самовираження в музично- 

педагогічній діяльності. Однак, недостатньо вивченими питаннями є механізми 

творчого самовираження особистості засобами музичного мистецтва, процедури 

стимулювання до самовиявлення і самооцінювання власного креативного 

потенціалу. 

У дисертації О. Гаврилюк [1] відображені компоненти професійної 

готовності майбутніх учителів музики до художньо-творчої діяльності. Як 

свідчать результати аналізу змісту таких компонентів, авторка цілком науково й 

виважено поставилися до їх опису. Так, мотиваційно-ціннісний компонент 

професійної готовності майбутніх учителів музики до художньо-творчої 

діяльності представлено системою уявлень про мету, потреби, мотиви, установки 

на позитивне сприйняття й виконання художньо-творчої діяльності на високому 

рівні. Творчо-діяльнісний – забезпечує розвиток індивідуальності майбутніх 

учителів музики в процесі освоєння відомих продуктів музичного мистецтва або 

створенні власних творчих продуктів зазначеного мистецтва. Операційно-творчий 

– дозволяє добирати ефективні способи і форми роботи в освітньому процесі, 

зокрема під час індивідуальних і самостійних занять із викладачами ЗВО. Цілком 

правильною є думка дослідниці про відповідність цим компонентам підібраних і 

уточнених критерії і показників рівнів сформованості зазначеної готовності. 

У дослідженні М. Михаськової [2] наголошено про те, що формування 

професійного досвіду майбутніх музично-педагогічних працівників має
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забезпечуватися педагогічними умовами. Для цього необхідно активізувати 

мотиви освоєння здобувачами рівня вищої освіти досвіду музично-педагогічної 

діяльності, зокрема мотиви самовираження в творчих завданнях; формувати 

середовище міждисциплінарної інтеграції в закладах вищої освіти; сприяти 

розвитку вмінь і навичок пошуково-творчої діяльності; поєднувати традиційні і 

нетрадиційні підходи в підготовці майбутніх музично-педагогічних працівників; 

упроваджувати вміння самоактуалізації операцій і дій під час практичної 

діяльності. Безумовно, такі педагогічні умови заслуговують уваги дослідників. 

Проте, як на нашу думку, потребують дослідження результати впливу засобів 

музичного мистецтва на творче самовираження майбутніх музично-педагогічних 

працівників. Не викликає сумнівів той факт, що засоби музичного мистецтва є 

різними і талант майбутніх фахівців до їх освоєння є також індивідуальним. Тож 

переконані в тому, що творче самовираження особистості є феноменом музично- 

педагогічних працівників, необхідною умовою їхньої популярності серед глядачів 

й визнання колегами, учнями, батьками. 

На основі результатів аналізу наукової літератури [1-3] витлумачено 

поняття «формування готовності майбутніх музично-педагогічних працівників до 

творчого самовираження в професійній діяльності» як складний інтегративний 

творчий процес, що супроводжується активізацією потреб творчого 

самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників, реалізацією 

творчого музичного потенціалу в практичній діяльності, набуттям і постійним 

вдосконалюванням педагогічних знань і вмінь, акторської й педагогічної 

майстерності, закріпленням результатів теоретичної підготовки в професійних 

виступах і під час освітньої роботи з учнями. 

Формування готовності майбутніх музично-педагогічних працівників до 

творчого самовираження в професійній діяльності передбачено в програмі курсу з 

вокальної музики, який викладає автор статті в Музичній консерваторії Чжецзян 

університету провінції Цзянсу. Курс з вокальної музики призначений для 

здобувачів рівня вищої, котрі займаються вокалом і бажають працювати 

педагогами, він є обов’язковим для засвоєння навчального плану. Викладається 

цей курс у першому семестрі щотижнево по 2 години. Поділяється на Bel Canto 

(бельканто як резонансна техніка співу) і National Singing (народний спів), що є 

основою для підготовки вокальних виступів, успішної реалізації творчих 

здібностей, розвитку здатностей самовираження в музично-педагогічній 

діяльності. Завдяки вивченню зазначеного курсу здобувачі освоюють знання й 

уміння вокальної музики, навчаються відчувати й розрізняти стиль музики, 

розвивають музичні здібності. 

Опануванню здобувачами знаннями й уміннями творчого самовираження 

сприяє зміст програми курсу з вокальної музики. Це іноземні художні пісні – 

італійські, німецькі, французькі; китайські пісні – стародавні поетичні пісні, пісні 

сучасного мистецтва. Наведемо приклади пісень, виконання яких сприяє 

формуванню готовності майбутніх музично-педагогічних працівників до творчого 

самовираження в професійній діяльності. Це сопрано: Народні пісні Сяохе Лішуй 

Юньнань. Пісня про річку Янцзи Ху Хунвей тексти Ван Шигуан. Очистити 

пам'ять, Тянь Нонцзі. Моя мати і я, Чжан Вей, Цинь Юйчен. Ранок великого лісу 
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слова Чжан Шифан Сю Пейдун Цюй. Мама вчить мені пісню [Джия] музики 

Дворжака. Богиня миру [Ao] Моцарт Ч. Чжоуфенг переклад. Янгуань Сенді [Тан] 

Ван Вей та слова Ся Іфен біографія Ван Женья. Переклад [Ao] Моцарта 

Чжоуфенга. 奚其明 树 слова Ян Чжані 奚其明 曲.  Слова Червоного Бобу Слова 

Цао Сюекіна. Дика троянда [Ao] Слова Гете Шуберт Цюй Шаньцзя. 

Саме через зміст пісні, її відчуття й відтворення на сцені майбутні музично- 

педагогічні працівники виявляють власне ставлення до культури народу, його 

менталітету. Творче самовираження особистості є показником сприйняття змісту 

будь-якої пісні, виконання її на творчому рівні, надання задоволення слухачам. 

Безумовно, творче самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників 

тісно пов’язане з їхнім естетичним смаком, оскільки творчість є естетичним і 

моральним натхненням, приносить радість і задоволення як виконавцеві музичних 

творів, так і глядачам. 

Отже, результати аналізу наукової літератури і практичного досвіду 

викладання курсу з вокального мистецтва в китайських закладах вищої освіти 

дозволили дати визначення поняття «формування готовності майбутніх музично- 

педагогічних працівників до творчого самовираження в професійній діяльності». 

У перспективі заплановано більш глибоко розкрити зміст, критерії з відповідними 

показниками рівнів сформованості готовності майбутніх музично-педагогічних 

працівників до творчого самовираження в професійній діяльності. 
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У статті розглядається проблема розвитку обдарованості дітей 

молодшого шкільного віку і шляхи її реалізації на уроках української мови та 

літературного читання в контексті вимог НУШ. Запропоновано модель
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розвитку мовно- і літературно-творчих здібностей школярів залежно від тих чи 

інших видів мовленнєвої діяльності. 

Ключові слова: обдарована особистість, творчий потенціал особистості, 

компетентнісний підхід. 

The problem of development of giftedness of primary school age children and 

ways of its realization at lessons of the Ukrainian language and literature in the context 

of requirements of New Ukraine School have been considered in this article. A model of 

development of language and literary-creative abilities of schoolchildren depending on 

certain types of speech activity has been proposed. 

Key words: gifted personality, creative potential of personality, competence 

approach. 

 

Сучасне суспільство вимагає від освітян виховання самостійних, 

ініціативних, відповідальних майбутніх громадян, здатних ефективно взаємодіяти 

у виконанні соціальних, виробничих й економічних завдань. У зв’язку з цим 

одним з основних завдань сучасної освіти є проблема раннього виявлення 

талановитої молоді та її ефективного навчання, пошук нових технологій навчання, 

спрямованих на формування активної творчої особистості, здатної діяти у 

нестандартних умовах. Таке інноваційне навчання, як стверджує І. М. Дичківська, 

повинно ґрунтуватися «на оригінальних методиках розвитку різноманітних форм 

мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей 

особистості» [3, с. 339]. Особлива увага має приділятися вивченню і 

використанню індивідуальних особливостей дітей, виявленню обдарованих, з 

наявністю творчого потенціалу особистостей, які становитимуть нову генерацію 

еліти нашого суспільства. Важлива роль у цьому процесі відводиться початковій 

школі. 

Метою освіти початкової школи, як зазначається у Державному стандарті, 

«є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості 

та допитливості» [2, с. 1]. Як бачимо, цей документ передбачає організацію 

навчально-виховного процесу на основі максимального врахування 

індивідуальних здібностей, нахилів, обдарованості дітей, створення таких умов,  

які б забезпечували учням успіх у їх творчій діяльності. 

Чинні програми НУШ приділяють належну увагу розвиткові обдарованості 

та становленню творчого потенціалу особистості молодшого школяра. Так, у 

програмі, розробленій під керівництвом Р. Б. Шияна, зазначається, що «особи з 

особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти 

з іншого віку», тобто раніше, не після 6-7 років [4, с. 2]. Важливо також зазначити, 

що однією із цілей формувального оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти є необхідність «плекати впевненість у власних можливостях і здібностях», 

що є важливою і необхідною умовою розвитку творчих здібностей школяра [4, 

с. 3]. Цьому сприяє також одне із основних завдань рідномовної освіти у 

початковій школі – «розвиток уяви та творчого мислення учнів за допомогою 

творів літератури та мистецтва, медіатекстів, театралізації, гри» [4, с. 5]. У межах 
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змістової лінії «Досліджуємо мовлення» учні мають «опанувати виражальними 

засобами художніх текстів, що в цілому сприяє творенню індивідуального стилю 

мовлення» [4, с. 6]. Як бачимо, основна мета і завдання мовно-освітньої 

літературної галузі НУШ чітко пов’язані з формуванням творчого потенціалу 

молодшого школяра. Таких же принципів дотримуються автори програми, 

розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Ці принципи стосуються зокрема 

«творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; адаптації 

до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, 

потреб та інтересів дітей» [4, с. 1]. Разом з тим аналіз науково-теоретичної та 

методичної літератури з порушуваної проблеми, бесіди з учителями-практиками, 

наші спостереження засвідчили відсутність у практиці сучасної початкової школи 

послідовної системи роботи з виявлення обдарованих дітей на початковому етапі 

навчання і послідовного та системного супроводу їх у процесі становлення 

творчої особистості молодшого школяра на уроках словесності. 

Вивчення науково-методичної літератури свідчить про те, що на даний час 

немає універсального визначення поняття «обдарованість», яке цілком 

влаштовувало б психологів і педагогів. На нашу думку, це пов’язано з тим, що 

важливою ознакою обдарованої особистості є її певні індивідуальні здібності, які 

розвиваються на основі відповідних задатків індивідуума до того чи іншого виду 

діяльності. Виходячи з цього, ми схиляємось до такого його тлумачення: 

обдарованість – це своєрідна сукупність здібностей людини, від якої залежить 

можливість досягнення певного успіху у реалізації тієї чи іншої діяльності або яка 

дозволяє виконувати певну діяльність на якісно вищому рівні. 

Дослідження вчених свідчать про те, що труднощі у формуванні творчої 

особистості учнів в основному зумовлені тим, що вчителями не завжди 

усвідомлюється взаємозв’язок між навчанням і творчим розвитком. У той же час 

останні дослідження вчених свідчать про те, що навчання не тільки сприяє 

розвитку творчої особистості учня, а й саме певною мірою залежить від нього. 

Спираючись на досягнення у творчому розвитку школярів, воно залучає їх до 

виконання нових, більш складних творчих навчальних завдань. 

Наявність у дитини творчих здібностей зумовлює використання нею 

набутих знань у нестандартних ситуаціях. Ось чому формування творчих 

здібностей – це дуже важлива і необхідна умова розвитку обдарованої особистості. 

Сьогодні у психолого-педагогічному середовищі розробляються технології, 

методики розвитку творчого потенціалу дітей у різних видах діяльності. Але, на 

жаль, можливості галузі літературно-мовного розвитку дітей у формуванні і 

становленні творчого потенціалу молодших школярів ще в недостатній мірі 

вивчені і розроблені. 

Зважаючи на дидактичні можливості мовно-літературної освітньої галузі 

щодо формування і розвитку творчих здібностей молодших школярів, ми 

рекомендуємо виділити такі основні підходи: процесуально-діяльнісний, під час 

реалізації якого творчі вміння реалізуються і розвиваються у процесі творчої 

діяльності, у поєднанні з процесом розвитку дитини, причому творчість виступає 

як специфічний стиль діяльності; особистісний, який передбачає обов’язкове 

врахування особистісних природних задатків та індивідуальних особливостей 
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дитини при визначенні суті творчих здібностей і формуванні творчої особистості 

молодшого школяра; соціальний, який дає можливість врахувати роль соціального 

середовища у процесі розвитку творчих здібностей. Важливим чинником 

ефективності розвитку творчих здібностей школярів, безумовно, є особистість 

педагога, а процес розвитку творчого потенціалу особистості базується на 

суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя та учня. 

У процесі формування творчих здібностей молодших школярів на уроках 

словесності ми рекомендуємо виділяти такі блоки їх структурних компонентів: а) 

інтелектуальний блок, пов’язаний з творчим (дивергентним) мисленням; б) 

когнітивний блок, який забезпечує врахування особливостей психічних процесів 

сприймання, уваги, пам’яті, уяви, мовлення; в) емотивний блок, який регулює 

емоційність у мові і мовленні, забезпечує прояв відповідних емоцій і почуттів 

дитини, впливає на саморегуляцію і самоконтроль відображених у мовленні 

емоцій. 

Відомо, що творчі здібності формуються і розвиваються в діяльності. Цьому 

сприяє використання процесуально-діяльнісного підходу до розвитку творчих 

здібностей школярів. Отже, творчі здібності можуть вироблятися і розвиватися 

особливо продуктивно у творчій діяльності. Оскільки молодший шкільний вік є 

сенситивним періодом психічного розвитку дитини, то правомірно говорити, що 

для учнів молодшого шкільного віку таким контекстом може бути мовленнєво- 

комунікативна діяльність у роботі зі словом, текстом. Використання на уроках 

спеціальних розвивальних вправ з творчими завданнями під час роботи як з 

готовим текстом, так і при створенні власних висловлювань дозволить більш 

ефективно розвивати творчі мовно-літературні здібності молодших школярів. 

Запропонована нами модель розвитку літературно-творчих здібностей 

молодших школярів спрямована на розвиток їх творчого мислення, організації і 

проведення систематичної, послідовної роботи із засобами вираження образності,  

надання домінуючого значення використанню художнього тексту у процесі 

розвитку образного мислення і мовлення, формуванням в учнів комунікативно- 

мовленнєвих і комунікативно-стилістичних умінь. Крім того, ми пропонуємо 

вчителям забезпечувати емоційне насичення занять, їх відповідне методичне 

забезпечення (раціональне поєднання різних видів і типів уроків, добір 

відповідних методів і прийомів роботи творчого характеру), а також стимулювати 

словесно-виражальне самовдосконалення учнів залежно від тих чи інших видів 

мовленнєвої діяльності – продуктивних, рецептивних, навчально-мовленнєвих та 

художньо-мовленнєвих. 
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У статті розглядаються особливості акселеративного навчання, за 

допомогою якого майбутній педагог спеціальної освіти може швидко, ефективно 

і просто навчитися майбутній діяльності у сфері спеціальної освіти. 

Запропонований чіткий алгоритм професійної підготовки майбутнього педагога 

спеціальної освіти, які складають дев’ять кроків швидкого й ефективного 

навчання. 

Ключові слова: професійний розвиток, особистість, акселеративне 

навчання, майбутній педагог спеціальної освіти. 

Features of accelerative learning have been considered, by means of which the 

future teacher of special education can quickly, effectively and simply learn future 

activity in the field of special education. A clear algorithm for professional training of 

future special education teachers has been proposed, which consists of nine steps of fast 

and effective learning. 

Key words: professional development, personality, accelerative learning, future 

teacher of special education. 

 

Сьогодення вимагає від закладів вищої освіти здійснення прориву у 

підготовці педагога спеціальної освіти як професійно розвинутої особистості. 

Великі можливості для прискореного розвитку відповідних сучасним потребам 

якостей особистості майбутнього педагога спеціальної освіти надає акселеративне  

навчання. 

Акселеративне або прискорене навчання (від лат. accelero – прискорюю, 

англ. – accelerative learning) – навчання, за допомогою якого можна швидко, 

ефективно і просто навчитися майбутній діяльності педагога спеціальної освіти. 

Перевагою вітчизняної освіти у підготовці майбутнього педагога 

спеціальної освіти, яка безпосередньо визначає ефективність навчання, є 

фундаменталізація знань. Фундаментальними знаннями є системні, методологічно 

значимі поняття про первинну сутність об’єктів спеціальної освіти, її явищ і 

процесів. Лише фундаментальні знання спеціальної освіти можуть бути основою 

для формування адекватного цілісного уявлення про окремий об’єкт, явище, 

процес спеціальної освіти. Тому лише фундаментальні знання можуть бути 

основою для вироблення адекватних практичних знань – алгоритмів практичних 

дій і програм діяльності у сфері спеціальної освіти. 

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/5d9d8feb1ce4f316467013.pdf
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Результатом навчання майбутнього педагога спеціальної освіти мають бути 

осмислені, засвоєні й ясно усвідомлені фундаментальні знання, а, отже ефективне  

акселеративне навчання має бути мотивованим, особистісно орієнтованим, 

максимально використовувати функціональні можливості психіки майбутнього 

педагога спеціальної освіти як суб’єкта навчання й забезпечувати позитивний 

емоційний баланс у навчанні. Показниками ефективності навчання майбутнього 

педагога спеціальної освіти слід вважати: розвинену пізнавальну та емоційно- 

вольову сферу студента; адекватні зовнішні умови; самоорганізацію й 

самоврядування в навчанні; високий рівень самоконтролю в навчанні; наявність 

циклів внутрішнього корекційного навчання. 

Самоврядування й високий рівень самоконтролю і корекції в навчанні 

майбутнього педагога спеціальної освіти мають потужний розвиваючий ефект, 

формуючи його здатність до усвідомленого, ефективного засвоєння навчальної 

інформації, набуття навичок і вміння вчитися та, як підсумок, готовність до 

саморозвитку, самовиховання, самоосвіти особистості педагога спеціальної 

освіти. 

Спроєктувати акселеративне навчання майбутнього педагога спеціальної 

освіти можна на основі чіткого алгоритму вже відомих методів і прийомів 

навчання. Такий чіткий алгоритм складають дев’ять кроків швидкого, 

ефективного і простого навчання: 1) майбутній педагог спеціальної освіти 

створює проєкт свого майбутнього на основі своєї мрії; 2) викладач здійснює 

функцію наставника-ентузіаста; 3) майбутній педагог спеціальної освіти активний 

у навчанні настільки, що більше запитань ставить саме він, а не викладач; 4) 

формуються навички швидкого й ефективного читання; 5) знання застосовуються 

на практиці; 6) замість «лінійних» записів використовуються «образи»; 7) 

відбувається постійне повторення, тренування пам’яті; 8) студент опановує свої 

психічні стани; 9) майбутній педагог спеціальної освіти одержує задоволення, 

навчаючи інших. 

Крок 1. Найкраще акселеративне навчання розпочинати з привабливого 

загального уявлення, адже образ майбутнього педагога спеціальної освіти має 

бути привабливим й надихати на нові звершення. Часто в навчальних системах і 

технологіях не беруть до уваги цей принцип. Предмети вивчаються ізольовано 

один від одного, їх викладають окремими порціями, не даючи студентам 

можливості ознайомитися вже на початку з повною картиною. Тому перші 

заняття мають стати знайомством студентів з позитивним «образом» майбутньої 

професії, що змушуватиме їх долати труднощі, перевантаження й успішно 

досягати мети. Це стосується особливо тих ситуацій, коли майбутній педагог 

спеціальної освіти складає проєкт зміни себе і своєї діяльності та хоче мати 

загальну картину про процес свого подальшого професійного становлення, бо тоді 

простіше буде вивчати його деталі. 

Крок 2. Акселеративне навчання передбачає, щоб у кожного майбутнього 

педагога спеціальної освіти був тренер-наставник, керівник і воднораз друг. 

Крок 3. В акселеративному навчанні даються найкращі поради майбутньому 

педагогу спеціальної освіти під гаслом: «Ставте запитання!». Ніколи не слід 

боятися ставити запитання, звертатися до найбільш компетентних фахівців, навіть 
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якщо ніколи раніше з ними не зустрічалися. Можливості комп’ютера й 

міжнародних баз даних у знаходженні відповідей на запитання дуже великі. Тому 

слід вчитися користуванню Інтернетом, де можна знайти різноманітну 

інформацію досить швидко. Водночас не варто зупинятися тільки на відвідуванні 

бібліотеки чи пошуках в Інтернеті. Можна знайти педагогів, які викладають в 

університеті навчальну дисципліну, що цікавить майбутнього фахівця, довідатися, 

хто з них викладає інформацію найбільш доступною мовою й зателефонувати 

йому. 

Крок 4. Акселеративне навчання вчить правильно читати, ставлячи 

запитання: «Навіщо я це читаю? Що я хочу? Яку нову інформацію хочу 

дізнатися?», потім знаходити основні ідеї й факти в цій книзі. Принцип, що 

читати треба лише необхідну інформацію, дозволяє читати по декілька книг на 

день. Краще не починати з академічних підручників, а знайти в галузі спеціальної 

освіти найкращі книги, автори яких уже зробили те, що майбутній педагог 

спеціальної освіти збирається зробити й які зможуть перевернути його уявлення 

про спеціальну освіту [9]. 

Крок 5. Акселеративне навчання залучає в освітній процес почуття 

майбутнього педагога спеціальної освіти. Вибираючи курс швидкого, 

ефективного і простого навчання, майбутньому педагогу спеціальної освіти слід 

переконатися, що цей курс містить у собі практичні заняття, адже навчання 

неефективне, якщо в ньому теорія відділена від практики. Важливою є формула  

успіху: «захопленість + бачення + дія». Слід скористатися цим принципом для 

досягнення того, чого хочеш, і зробити це швидше, краще та простіше. 

Крок 6. Замість «лінійних» записів слід використовувати «образи», адже 

мислення на базі почуттєвого сприймання йде в режимі 400 одиниць (образів) за 

хвилину, на базі слів – лише 125 одиниць (понять, термінів). При 

запам’ятовуванні інформації майбутньому педагогу спеціальної освіти радимо 

керуватися принципами роботи свого мозку, щоб простіше та швидше навчатися. 

Зокрема, краще не робити звичайних записів, а складати «карти пам’яті». Їх 

можна малювати у вигляді крони дерева, у кольорі, використовуючи ілюстрації, 

символи, приклади й асоціації (за Тоні Б’юзеном). 

Крок 7. Для ефективного навчання важливим є повторення, тренування 

пам’яті, яка буває «короткотривалою» і «довготривалою». Важливо знати, як 

зберігається і відновлюється інформація, необхідна для довготривалого 

застосування. Частково це відбувається завдяки асоціаціям, тому створення «карт 

пам’яті» є одним із можливих методів її збереження в пам’яті. Але який би метод 

створення асоціацій не використовувався, слід зробити його незвичайним і 

емоційним, адже «фільтр» мозку, що пропускає інформацію в «довготривалу» 

пам’ять, дуже тісно пов’язаний з емоційним центром. Важливо використовувати 

максимально органи чуття під час створення асоціацій: зір, слух, нюх, дотик і 

смак. 

Крок 8. Важливо опанувати свої психічні стани, зокрема мистецтвом 

занурення в стан «розслабленої уваги». Щоб використовувати для ефективного 

навчання екстраординарну силу правої півкулі та підсвідомості, потрібен стан 

«розслабленої уваги» – стан мозку, ефективний для навчання. 
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Крок 9. Одним з основних принципів навчання ще з Яна Амоса 

Коменського було одержання задоволення від навчання і обов’язкова розповідь 

вдома того, що було в школі. «Нехай кожний стане вчителем» – цей метод 

одночасного викладання і навчання рекомендувала каліфорнійська дослідниця 

мозку Меріан Даймонд [1]. Немає кращого способу ефективного навчання для 

майбутнього педагога спеціальної освіти, ніж навчити інших людей, підготувати 

на означену тему семінар чи публічний виступ. 

Завершуючи розгляд дев’яти кроків ефективного навчання, слід відзначити, 

що викладач і майбутній педагог спеціальної освіти, керуючись цими ідеями, 

мають скласти програму власного особистісного і професійного розвитку, що 

дозволить їм стати новаторами, ентузіастами у своїй галузі, подолати «бар’єр 

страху» на шляху до майбутнього. 
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ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ 

УЧНЯМИ 

 

Ушмарова В. В. 

доктор педагогічних наук, професор 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті розкрито зміст мотиваційно-ціннісного компонента готовності 

вчителя початкових класів до роботи з обдарованими учнями. Досліджено суть 

понять «мотив», «мотивація», «цінності», узагальнено погляди учених щодо 

розуміння мотиваційної складової готовності вчителів, які працюють з 

обдарованими учнями, запропоновано авторську позицію щодо цінностей і 

мотивів у структурі професійної готовності вчителя початкових класів до 

роботи з обдарованими учнями. 

Ключові слова: цінності, мотив, мотивація, вчитель, обдарованість, 

готовність. 

The content of the motivational and value component of the readiness of primary 

school teachers to work with gifted students have been revealed in this article. The 
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essence of the concepts "motive", "motivation", "values" has been investigated, the 

views of scientists on understanding the motivational component of teachers who work 

with gifted students have been generalized. The author's position on values and motives 

in the structure of professional readiness of primary school teachers to work with gifted 

students has been offered. 

Key words: values, motive, motivation, teacher, giftedness, readiness. 

 

Виявлення й розвиток здібностей та обдарувань особистості, її 

індивідуальних здатностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку 

визначається законодавством України як провідна мета освітнього процесу в 

закладі освіти. 

Готовність учителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями 

визначається нами як інтегративне особистісне утворення, що є результатом 

цілеспрямованої підготовки вчителя початкової школи до роботи з обдарованими 

учнями. Структура досліджуваної готовності обґрунтована в контексті 

особистісно-функціонального підходу, що містить мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісний і рефлексивно-особистісний компоненти [5, с. 267]. 

Мотиваційно-ціннісний компонент готовності вчителів початкової школи 

до роботи з обдарованими учнями відображає відповідність особистісного сенсу 

об’єктивному значенню роботи з обдарованими учнями (характеризує тип 

мотивів, ціннісних ставлень і орієнтацій, потреб і пріоритетів у цілепокладанні 

вчителя в роботі з обдарованими учнями). 

Психологічна картина мотиваційної сфери особистості надзвичайно 

багатогранна, складна, динамічна, соціально мінлива. У філософських 

дослідженнях вона розглядається як рівень розвитку свідомості, рефлексії, 

цінностей за умови багатства інтуїції й переживання людини. У психологічній 

літературі зустрічається чимало визначень феномена «мотивація» та підходів до 

розуміння його місця у детермінації поведінки. Більшість визначень оперує 

співвідношеннями понять «мотивація» і «мотив», хоча чимало дослідників 

послуговується лише одним із них, вживаючи інше як синонім. У контексті цього 

мотивацію   розглядають: 1) як систему мотивів особистості (Л. Божович, 

А. Маслоу та ін.); 2) як процес узгодження мотивів і особливостей мотивуючої 

ситуації (К. Левін, Г. Хекхаузен та ін.). 

Поняття мотиву теж тлумачиться неоднозначно. Мотив розуміється як 

1) спонукання до діяльності, пов’язані з задоволенням потреб суб’єкта; сукупність 

зовнішніх чи внутрішніх умов, що викликають активність суб’єкта і визначають її 

спрямованість; 2) предмет (матеріальний чи ідеальний), що спонукає і визначає 

вибір спрямованості діяльності, заради якого вона здійснюється; усвідомлювана 

причина, що лежить в основі вибору дій і вчинків особистості» [4]. 

Згідно з теорією діяльності (Л. Виготський, П. Гальперін, О. Леонтьєв та 

ін.), мотиваційна сфера людини має свої джерела в практичній діяльності. Між 

структурою діяльності та будовою мотиваційної сфери людини існують відносини 

ізоморфізму, тобто взаємної відповідності. В основі динамічних змін, які 

відбуваються з мотиваційною сферою людини, лежить розвиток системи 
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діяльностей, який підкоряється об’єктивним соціальним законам. Мотивація 

людини зазнає змін під впливом здійснюваної діяльності. 

Узагальнення основних положень психології мотивації, викладених у 

дослідженнях  провідних учених (Б. Ананьєв, Дж. Аткінсон, В. Вілюнас, 

В. Ковальов, О. Маркова, Т. Матіс, В. Мерлин, Д. Узнадзе, П. Якобсон, Г. Холл, 

Г. Хекхаузен та ін.), дозволяє дійти висновку, що мотив є збудником до 

діяльності, на підставі чого вважаємо, що від рівня мотивації вчителя до роботи з 

обдарованими учнями залежить якість діяльності. При цьому формування мотивів 

до роботи з обдарованими учнями буде розглядатися нами як процес 

інтеріоризації цілей та цінностей професійної діяльності, спрямованих на 

розвиток обдарованості молодших школярів. 

Цінності – один із універсальних, поряд з ідеалами і нормами, компонентів 

людського буття. «Світ людини – це світ цінностей, який постійно оновлюється в 

процесі розвитку. Цінності для буття людини мають основоположний характер. 

Вони стверджують універсальність людини, тобто її здатність виходити за межі 

свого одиничного, окремого існування як природного, так і соціального… 

Людина і суспільство не можуть існувати без цінностей», – зазначає В. Кремень 

[3]. 

Загальне поняття «цінність» було введене до наукового обігу німецьким 

філософом Р. Лотце у ХІХ ст. Одним із визначень цінностей є таке: цінності – це 

ієрархічно розташовані значення, що впорядковують для людини Всесвіт, 

довкілля, соціальні відносини, речі тощо. 

Систему сучасних цінностей утворюють п’ять груп цінностей: 

фундаментальні (життя, людина, добро, природа, суспільство, щастя, 

справедливість, свобода, рівність, гуманізм, праця, знання (істина), краса 

(гармонія) тощо), національні (національна ідея, рідна мова, народні свята, 

традиції, звичаї, фольклор, національні символи тощо), громадянські 

(демократичні права й обов’язки, толерантність до інакомислячих, релігійна 

терпимість, повага до культурних і національних традицій інших народів тощо), 

сімейні (любов, повага, вірність, взаємодопомога, взаємопідтримка, 

взаємопіклування, гармонія взаємостосунків, довіра тощо), особисті або 

персональні (повноцінна життєва самореалізація себе як особистості, освіченість, 

морально-вольові якості, здоров’я тощо) [7]. 

Аналіз і узагальнення підходів дослідників до визначення змісту 

мотиваційної складової готовності вчителів, працюючих з обдарованими учнями, 

показало відсутність усталеного розуміння та єдності поглядів у цьому питанні. У 

дослідженні Ю. Клименюк ціле-мотиваційний компонент готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів 

охоплює ціннісні орієнтації, мотиви, потреби майбутнього вчителя, які 

зумовлюють успішне здійснення ним відповідного напряму професійної 

діяльності. Авторка зазначає, що це стає можливим за умови внутрішньої 

гуманістичної спрямованості викладача, стійкого, усвідомленого, активно- 

дійового ставлення до педагогічної праці, вираженого у специфіці його мотивів, 

інтересів, потреб і установок [1, с. 107]. 
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І. Джус у структурі готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями 

виокремлює позитивну мотивацію, критеріями якої є професійна спрямованість та 

наявність особистісних якостей, які характеризують придатність спеціаліста 

здійснювати роботу з розвитку здібностей та обдарувань учнів (усвідомлення 

своїх професійних цілей, ціннісних орієнтацій, принципів, наявність інтересу до 

навчально-виховної роботи у сучасній школі; любов до дітей, гуманізм, 

демократизм тощо) [2, с. 15]. 

Ми розглядаємо зміст мотиваційно-ціннісного компоненту готовності 

вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями як сукупність 

спрямованості й вмотивованості до роботи з обдарованими учнями та 

професійних цінностей і ставлень, що виявляються через усвідомлення педагогом 

цілей професійної діяльності, спрямованої на задоволення освітніх потреб 

обдарованих дітей, прагнення та усвідомлене ставлення до розвитку обдарувань 

учнів, потребу успішно вирішувати професійні завдання у роботі з обдарованими 

учнями, стійкі позитивні дієві мотиви досягнення мети роботи з обдарованими 

учнями, усвідомлення взаємозв’язку цінностей професійної діяльності з 

обдарованими учнями та її успішності, особистісно-значущий сенс роботи з 

обдарованими учнями, прагнення досягти успіху в роботі з обдарованими учнями, 

проявити себе найкращим чином. 
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У статті проаналізовано історіографію роботи з дитячим 

хореографічним колективом та особливості підготовки майбутніх хореографів, 

структуру й зміст професійної компетентності майбутнього педагога- 

хореографа, фахову компетентність вчителя хореографії, розроблено 

хореографічну композицію, здійснену на практичних заняттях із курсу «Теорія та 

методика роботи з дитячим хореографічним колективом». 

Ключові слова: хореографія, педагог-хореограф, компетентності, 

підготовка фахівців, хореографічні колективи. 

 

The author analyzes historiography of aspects of working with children’s 

choreography group and future choreographers’ training, their professional 

competence content and structure, professional competence of the teacher of 

choreography, choreographic composition development that was carried out at the 

practical classes of the course “Theory and methods of working with children's 

choreographic group”. 

Key words: choreography, teacher of choreography, competence, training of 

experts, choreographic groups. 

 

Одним із ключових напрямів оновлення сучасної системи вищої освіти є 

впровадження компетентнісного підходу як такого, що відповідає запитам 

існуючого ринку праці та загальносвітовим тенденціям розвитку освітньої 

системи; необхідність ефективного оновлення системи підготовки фахівців та 

створення умов для формування професійних якостей особистості, що 

визначатимуть теоретичні засади досягнення якісно нового рівня підготовки 

вчителя, здатного до діяльності в сучасному соціокультурному просторі. 

Компетентнісний підхід є дієвим у підготовці майбутнього вчителя 

початкових класів та керівника дитячих хореографічних колективів. Структура й 

зміст професійної компетентності майбутнього педагога-хореографа 

визначаються специфікою його діяльності з дітьми молодшого шкільного віку, її 

мистецькою складовою, яка враховує емоційно-образний світ мистецтва, 

історичні традиції й сучасні інновації, особистісні творчі прояви, що загалом 

визначає нестандартність професійної підготовки студента-хореографа у 

педагогічних вишах. 
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Різним аспектам роботи з дитячим хореографічним колективом та 

підготовки майбутніх хореографів присвячені численні сучасні дослідження 

(С. Акішев, Т. Баришнікова, О. Бурля, Ю. Гончаренко, Л. Каміна, В. Кирилюк, 

О. Мартиненко, Т. Сердюк, А. Тараканова та ін.). До того ж чималий фонд 

наукових досліджень, накопичений у галузі мистецтвознавства, в якій розроблені 

різні аспекти теорії й практики підготовки хореографа з народно-сценічного, 

класичного, сучасного танцю (праці А. Ваганової, Н. Базарової, В. Писарєва, 

К. Василенка, В. Верховинця, А. Гуменюка та ін.). 

При цьому зауважимо, що питання професійного розвитку керівника 

дитячого хореографічного колективу в аспекті формування його професійної 

компетентності розглядається опосередковано. Одночасно метою статті є 

визначення суті поняття хореографічної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів, який отримує спеціалізацію хореографа – керівника дитячих 

колективів, та оприлюднення власного досвіду професійної підготовки майбутніх 

спеціалістів у вищих педагогічних освітніх закладах, зокрема засобами 

хореографічної творчості. 

Вивчаючи хореографічну компетентність майбутніх учителів початкових 

класів та керівників дитячих хореографічних колективів, ми відштовхувалися від 

існуючого у вітчизняній науці (О. Савченко, Н. Бібік, О. Овчарук та ін.) погляду 

на компетентність як інтегровану характеристику якості особистості, сформовану 

через знання, уміння і навички, ставлення, поведінкові реакції та здатність 

самостійно вирішувати завдання у конкретній діяльнісній сфері [2]. 

Вчитель-хореограф має володіти знаннями з історії хореографічного 

мистецтва, видів хореографічного мистецтва, стильових особливостей та 

специфіки виконання окремих рухів та танців різних епох і народів, знати 

найвідоміші твори видатних балетмейстерів світу та найпоширеніші системи 

хореографічної освіти й виховання дітей. Майбутній керівник дитячих 

хореографічних колективів має володіти й знаннями особливостей вікового 

розвитку дітей молодшого шкільного віку, психології художніх здібностей тощо. 

Хореографічна компетентність майбутнього вчителя початкових класів та 

керівника дитячих хореографічних колективів вміщує також сформовані 

виконавські навички, зокрема танцювальну техніку, артистизм, уміння рухами 

передавати художній образ, імпровізувати. 

Ми погоджуємося з І. Харченко, яка вивчає фахову компетентність вчителя 

хореографії і вважає, що вона уявляє собою здатність до освітньої діяльності на 

основі сформованих хореографічних, виконавських та педагогічних знань, умінь, 

навичок, досвіду емоційно-ціннісного ставлення до явищ хореографічного 

мистецтва відповідно до суспільних вимог й цінностей. Структура фахової 

компетентності майбутнього вчителя-хореографа за І. Харченко складається з 

трьох компонентів: когнітивного, практично-творчого, ціннісно-орієнтаційного, 

які забезпечують загальний успіх педагогічної діяльності [3]. 

Якісним показником професійної компетентності керівника дитячого 

хореографічного колективу Т. Царик уважає об’ємну сегменту фахових знань, 

умінь та психолого-педагогічних складових, які необхідні для роботи з дитячим 

хореографічним колективом [4]. 
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Близьким до компетентнісного підходу є визначення професійної 

спрямованості студента-хореографа, надане О. Мартиненко [1]. На її думку це 

особистісна характеристика, яка включає професійно-педагогічні якості, 

художньо-естетичні потреби, інтереси, знання, вміння та навички, які формуються 

під впливом професійного середовища і сприяють успішності процесу засвоєння 

теорії та методики педагогічної діяльності та духовно-творчому становленню 

особистості майбутнього спеціаліста. 

Зазначимо, що у формуванні професійної компетентності майбутніх 

керівників дитячих хореографічних колективів важлива роль належить дисципліні 

«Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом», яка створює 

фундаментальну базу для самостійної практичної діяльності студентів та 

відкриває широкий простір для професійної творчості. На заняттях студенти 

вчаться добирати репертуар для хореографічної роботи з дитячим колективом, 

створювати власні танцювальні композиції на основі знань хореографічної 

лексики тих чи інших жанрів, вибудовувати танцювальну виставу з урахуванням 

вікових особливостей дітей, реалізовувати на практиці набуті загальнопедагогічні 

вміння й фахові навички. Йдеться про формування майже усіх складників 

хореографічної компетентності. 

Так, розробка танцю «Кадриль», створена в результаті спільної праці 

викладача й студентів, на практичних заняттях із дисципліни «Теорія та методика 

роботи з дитячим хореографічним колективом», виконується 4-ма парами за 

участю соліста-баяніста. Дія відбувається на вечірньому гулянні, де раніше 

збиралася молодь і проводила дозвілля. Дівчата, взявши хлопця з гармошкою під 

руки, в яскравих кадрильних костюмах, нібито прогулюючись, виходять на сцену. 

Кожна з них намагається сподобатися баяністові. З правої першої куліси 

з’являються хлопці. Кожен у руці за спиною тримає подарунок для дівчини і 

наприкінці дарує його. 

Отже, розробка хореографічної композиції, здійснена на практичних 

заняттях із курсу «Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним 

колективом», демонструє практичну реалізацію процесу формування 

хореографічної компетентності майбутніх учителів початкових класів та 

керівників дитячих танцювальних колективів, коли водночас закріплюються 

знання хореографічної лексики танцю, вибудовується його композиція та 

драматургія, вдосконалюються виконавські навички. Разом з тим паралельно йде 

процес формування загальнопедагогічних складників професійного розвитку 

майбутніх учителів, зокрема їхньої педагогічної майстерності, вміння працювати з 

дитячим колективом, знань дитячої психології тощо. 

Усе це доводить ефективність практичних методів, обраних для 

забезпечення формування хореографічної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів та керівників дитячих танцювальних колективів. 



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

313 

 

 

Список використаних джерел 

 

1. Мартиненко О. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя 

хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі. Вісник ЛНУ імені 

Тараса Шевченка. 2013. № 10 (269), ч. ІІ. С. 105-111. 

2. Савченко О. Я. Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту 

освіти. Формування ключових і предметних компетентностей молодших 

школярів: дидактико-методичні аспекти. Дайджест 2. Донецьк: Каштан, 2012. 

С. 3-9. 

3. Харченко І. Проблема формування професійної компетентності 

майбутнього керівника танцювального колективу. Електронний ресурс. http: // 

library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_ probl_silsk_shkolu/41/visnuk_8.pdf. 

4. Царик Т. М. Модель професійної підготовки керівника дитячого 

хореографічного колективу. 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://int-konf.org/konf092013/523- 

carik-t-m-model-profesynoyi-pdgotovki-kervnikadityachogo-horeografchnogo- 

kolektivu.html. – Назва з екрана. 

 
 

АНАЛІЗ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА 

 

Ульянова В. С. 

доктор педагогічних наук, доцент 

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Харків, Україна 

 

У статті проаналізовано історію розвитку шкільного театрального 

мистецтва як ефективного засобу виховання підростаючого покоління.. 

З’ясовано значення шкільного театрального мистецтва для соціалізації 

особистості, розвитку та вдосконаленню її коммунікаційних навичок, 

формування естетичної та моральної сфери через залучення до вищих 

гуманістичних цінностей. 

Ключові слова: театральне мистецтво, школярі, розвиток,історія . 

The article analyzes the history of school theatrical art as an effective means of 

educating the younger generation. The significance of school theatrical art for the 

socialization of the individual, the development and improvement of his communication 

skills, the formation of the aesthetic and moral sphere through involvement in higher 

humanistic values has been clarified. 

Key words: theatrical art, schoolchildren, development,history. 

 

Упродовж століть одним з ефективних засобів виховання особистості 

школярів є мистецтво, яке забезпечує сприйняття оточуючого світу в єдності 

розумового й емоційного контекстів, у вигляді цілісної системи емоційних 

образів. У школі процес залучення дітей до світу мистецтва звичайно
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здійснюється в межах організації естетичного та художнього виховання. Так, 

естетичне виховання спрямовано на формування в особистості здатності розуміти 

та переживати красу в усіх сферах життєдіяльності. Як з’ясовано, в останні 

десятиріччя можливості мистецтва як засобу виховання особистості у школі 

використовуються недостатньо. Багато наукових праць (Є. Артемова, 

Д.  Кабалевський, Б. Лихачов, Н. Митропольська, Е. Печерська, О. Радугіна, 

В. Рева, Г. Рід, О. Савченко, М. Таборідзе) присвячено вивченню проблеми 

естетичного виховання особистості, в тому числі й засобами мистецтва. Особливе 

місце серед різних видів мистецтв, які доцільно використовувати у виховній 

роботі, займає театральне мистецтво. Як відомо, театральне мистецтво (від грец.   

the atron – місце для видовищ, огляду) – це вид мистецтва, який забезпечує 

художнє відображення життя за допомогою драматичної дії, що виконується 

акторами перед глядачами. Особливістю мистецтва театру є те, що воно є 

вторинним, оскільки його ідейно-тематичну основу складає драматургія. На 

відміну від будь- якого іншого виду мистецтва (живопису, літератури, скульптури 

тощо), в театральній виставі презентується те, що вже закладено в 

драматургічному творі. Театральне мистецтво є результатом колективних зусиль: 

драматурга, режисера, акторів, художника, музикантів та інших людей. Важливо 

також відзначити, що мистецтво театру є синтетичним за своєю природою, 

оскільки воно користується зображувальними можливостями різних мистецтв: 

літератури, сцени, живопису, архітектури, танцю тощо. 

Театральне мистецтво має давню історію. Вивчення та аналіз історико- 

педагогічної літератури [4; 5; 7] дозволили встановити,що витоки театрального 

мистецтва містяться в культових обрядах, в яких розвивалися паростки 

майбутнього театрального дійства – поєднання танцювальних рухів, музики та 

слів. Аналіз наукової літератури свідчить, що перший театр виник у Стародавній 

Греції в 497 р. Його поява пов’язана зі святом, організованим на честь богу 

Діоніса – покровителя сільського господарства та селян. Відзначення цього свята 

включало урочисті процесії та змагання поетів і співаків. Важливо відзначити, що 

в добу Ренесансу у країнах Західної Європи почали організовуватися шкільні 

театри, що відзначило започаткування нового жанру театрального мистецтва. 

Одними з перших форм театральних виступів були декламації й діалоги. 

Попервах декламації й діалоги не розігрувалися на сцені, а по черзі 

виголошувалися школярами. Ці діалоги розробляли вчителя поетики та риторики. 

Пізніше в гуманістичних школах Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Нідерландів 

учнів почали виконували в оригіналах комедії римських драматургів Плавта і 

Тенеція, трагедії Сенеки. З 30-х рр. ХVІ ст. викладачі шкіл писали також власні 

латиномовні п’єси для шкільних театрів. Шкільна драма тих часів за формою 

наближувалася до римської драми і спиралася на релігійні сюжети, хоч і 

достатньо вільно інтерпретуючи їх. Причому друга половина ХVІ – перша 

половина ХVІІІ вважаються періодом найбільш активного розвитку 

західноєвропейських шкільних театрів. 

Вивчення історико-педагогічних джерел [4; 5; 7] встановило, що важливий 

етап у розвитку шкільного театрального мистецтва пов’язаний з діяльністю 

єзуїтського ордена, який було утворено в 1534 р. для боротьби проти реформації. 
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Для виховання молоді в дусі беззаперечної покори та відданості релігійним ідеям 

єзуїти почали створювати свої школи. Важливим виховним засобом молоді 

представники вказаного ордена вважали театр. Надавши шкільним виставам 

зовнішнього блиску та естетичної привабливості, вони перетворили шкільну 

драму в ефективним засіб релігійної пропаганди. В добу Відродження значно 

розширилися можливості використання театрального мистецтва з педагогічною 

метою. Адже виховний вплив театрального мистецтва організовувався через 

залучення учнівської молоді не тільки до перегляду театральних спектаклів, в 

яких грали професійні актори, але й до безпосереднього виконання певних ролей 

у шкільних театрах. 

До сьогоднішнього дня не збереглися документи, за якими можна було б 

точно відновити історію розвитку різних форм театру (ярмаркового, народно- 

містеріального та шкільного) на українських землях. 

Проведене дослідження дозволило стверджувати, що розвиток шкільного 

театру відбувався на тлі активної взаємодії з народним театром. Важливо 

відзначити, що шкільна драма й вертеп суттєво вплинули на формування нової 

української літератури та становлення класичного театру на українських землях.  

Як писав І. Франко, саме жартівливі театральні вистави школярів з часом дали 

початок новочасної української комедії [2]. На його думку дитяча театральна 

самодіяльність є дієвим виховним засобом, вважаючи сценічне мистецтво 

психологічно близьким до дитячої гри. 

На якісно новий рівень шкільне театральне мистецтво виходить у першій 

половині ХІХ ст., коли поширюється і популяризується ідея про залучення учнів 

до хорового співу. Звичайно дитячий хор, а також струнний оркестр гімназистів 

супроводжував виступи аматорських театрів. Учнівські колективи ставили 

комедії, трагедії та водевілі різних авторів, причому мовою оригіналу. Поступово 

на сценах українських шкільних театрів почали організовуватися спектаклі 

рідною мовою. Слід зауважити, що значний внесок у розвиток вітчизняного й, 

зокрема, дитячого театру зробив видний актор і драматург М. Кропивницький. 

Особливу гордість у драматурга викликав створений ним перший у країні дитячий 

театр, в якому грали його власні та селянські діти. Значна увага створенню 

учнівських театрів приділялася й в українських гімназіях, ліцеях, інститутах 

шляхетних дівчат. Їхня діяльність була пов’язана із святкуванням різних 

важливих дат, супроводжувала викладання окремих навчальних дисциплін: 

літератури, історії тощо. 

Отже, як свідчить аналіз історії розвитку театрального мистецтва й, 

зокрема, шкільного театрального мистецтва, вже з перших часів свого існування 

воно реалізовувало широкий спектр соціальних функцій, забезпечувало 

виховання підростаючого покоління, сприяло його залученню до вищих 

гуманістичних цінностей. 

За радянські часи театральне дитяче мистецтво набуло офіційного визнання, 

стали активно створювалися театри для дітей. Зокрема, одним із перших (у 1920 

р.) було відкрито дитячий театр в Харкові. А вже у 1940 р. на території 

Радянського Союзу було створено більше 70 дитячих театрів [4]. На території 

Радянського Союзу функціонувало також багато шкільних театрів. Однак у 30-40- 
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х роках ХХ ст. значна їх кількість була перетворена в театральні студії, діяльність 

в яких організувала ся за принципами роботи з дорослими професійними 

акторами. Після початку війни (30 червня 1941 р.) було видано Наказ комітету у 

справах мистецтва про припинення діяльності всіх театрів на території СРСР на 

час військових дій. Але вже через рік деякі театри, незважаючи на небезпеку, 

поновили діяльність. У повоєнні роки знов почали функціонувати театри в 

багатьох школах, публікувалася методична література з цього питання. Однак з 

60-х років ХХ ст. кількість самодіяльних шкільних театрів у країні значно 

знизилася. Однією з причин цього явища було те, що дитяча театральна 

самодіяльність перемістилася до Палаців піонерів та різноманітних театральних 

студій [6]. У свою чергу, ці зміни призвели до зменшення кількості дітей 

учнівського віку, які брали участь у театральній самодіяльності. Основним 

засобом виховання школярів засобами театрального мистецтва, переважно, стала 

організація культпоходів до відповідних закладів культури, що, значно звузило 

виховні можливості цього жанру мистецтва. Адже дитина, особливо молодшого 

шкільного віку, нерідко сприймає театральну виставу як розвагу, не 

усвідомлюючи того, як театральне мистецтво впливає на її ставлення до людей та 

до світу загалом, на розуміння сенсу життя [4]. 

У таких умовах виникає актуальна необхідність у переосмисленні існуючих 

теоретичних і практичних доробок щодо використання театральної діяльності у 

виховній роботі учнів та їхньому творчому використанні, а також у розробці 

нових інноваційних ідей з цього питання, напрацюванні школами практичного 

досвіду виховання школярів засобами театрального мистецтва. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СОЦІАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ:З 

ДОСВІДУ РОБОТИ 

 

Щелкунова І. В. 

практичний психолог вищої категорії, практичний психолог-методист 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №51 Харківської міської ради 

Харківської області м. Харків, Україна 
 

У статті представлено погляди на феномен соціальної обдарованості, 

надано результати пошуку соціально обдарованих учнів 10-х класів закладів 

загальної середньої освіти району, висвітлено гендерні відмінності, представлено 

результати діагностики лідерських здібностей в учнів старшої школи, а також 

акцентуаційних тенденцій лідерів. Матеріали будуть корисні практичним 

психологам та соціальним педагогам 

Ключові слова: соціальна обдарованість, лідерство, лідер, учнівське 

самоврядування. 

The article presents views on the phenomenon of social giftedness. The results of 

the search for socially gifted pupils of 10th form grades of general secondary education 

institutions of the district have been presented, gender differences have been 

highlighted. The results of diagnostics of leadership abilities in high school, as well as 

accentuation tendencies of leaders have been revealed. The materials are useful for 

practical psychologists and social educators. 

Keywords: social giftedness, leadership, leader, pupils self-government. 

 

Одним з напрямів роботи психолога школи є пошук та психологічний 

супровід соціально обдарованих учнів. Дещо дивно – шукати соціально 

обдарованих, вони самі проявляють себе досить активно. Але, якщо врахувати, 

що не всі вміють застосувати свої здібності конструктивно, дехто потрапив у 

референтну групу, яка не дає можливості проявити організаційні або 

комунікативні здібності, а хтось знаходять себе в асоціальних групах поза 

школою. Саме тому необхідно знайти таких учнів та допомогти підібрати для них 

адекватну діяльність. Це може бути участь в учнівському самоврядуванні школи 

або в центрі медіації, в якому діти, що мають авторитет та певні здібності, можуть 

допомогти у вирішенні шкільних конфліктів, виступити ініціаторами, 

організаторами та керівниками класних та шкільних проектів. 

Останнім часом у нас все частіше вживаються терміни «соціальна 

обдарованість», «лідерська обдарованість», «соціальний інтелект». Термін 

«соціальний інтелект» увів Е. Торндайк у 1920 році. Т. Хант у 1928 році визначив, 

що соціальний інтелект розвивається до 17-18 років. Дж. Гілфорд у 60-тих роках 

ХХ століття розробив діагностичну батарею «Соціальний інтелект». Аналізуючи 
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поняття «соціальна обдарованість», К. Ебромс у 1985 році виділив такі основні 

аспекти: соціальне пізнання, просоціальну поведінку, організаторські вміння, 

соціальну чутливість, моральні судження і лідерство[1]. 

Соціальна обдарованість – це виняткова здатність встановлювати зрілі, 

конструктивні взаємини з іншими людьми. 

Соціальна обдарованість відмінна від інтелектуальної та виступає як 

передумова високої успішності в різних сферах діяльності. Цих людей можна 

впізнати завдяки надзвичайній ефективності їх соціальної поведінки. 

Міська психологічна служба в рамках програми «Обдарована молодь» 

уклала банк методик для пошуку соціально обдарованих, а саме: тест «Потреба в 

досягненнях» (А. Мехрабіан), тест «Толерантність до невизначеності» 

(Г. У. Солдатова), тест «Визначення спрямованості особистості» (Б. Басс),  тест 

«Рівень суб’єктивного контролю» (Дж. Роттер) [2]. Тривалі дослідження 

визначили діапазони показників, які вказують на наявність соціальної 

обдарованості. Зазначено, що обдарованим буде учень, який має інтернальний 

локус контролю, високий рівень потреби в досягненнях, високу толерантність в 

ситуаціях невизначеності, спрямованість на справу і результат. 

На діаграмі (Рис.1) наведено результати пошуку соціально обдарованих в 

районі за 2018/2019 навчальний рік. Обстежено 895 учнів 10-х класів, з них 

431 юнак і 469 дівчат. Виявлено, що 6,8% школярів за нормативними 

показниками банку методик мають соціальну обдарованість. 

Потрібно зауважити, що відсоток соціально обдарованих у школах нового 

типу – гімназії, ліцеї – значно, в 4,5 рази, більше, ніж у закладах загальної 

середньої освіти. Тобто, організація освітнього процесу, висока пізнавальна 

активність і мотивація гімназистів та ліцеїстів, конкурентність і потреба в 

досягненнях, активна шкільне життя сприяють розвитку комунікативних 

здібностей. Однак, необхідно також зазначити, що до шкіл нового типу йде 
 

відбір найбільш здібних учнів за результатами інтелектуальних тестів. І 
хоча, за даними дослідників, соціальна обдарованість не корелює з 

інтелектуальною, але вона вимагає хорошої інтелектуальної бази. Також можна 

зазначити, що за результатами наведеного банку методик, відсоток соціально 

обдарованих юнаків більше, ніж соціально обдарованих дівчат як у школах 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис.1 
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нового типу, так і в закладах загальної освіти. Соціально обдаровані юнаки, за 

свідченням психологів шкіл, не завжди добре вчаться. 

Приблизно половина дітей, які виявлені нами як соціально обдаровані, 

працюють у шкільному учнівському самоврядуванні. Однак, на засіданні 

учнівської ради, учні розуміють міру своєї відповідальності і складність 

покладених обов’язків – потрібно організовувати, мотивувати, активно 

комунікувати, наполягати. Такого досвіду в учнів ще недостатньо. 

Тому виникла необхідність у створенні програми тренінгових занять, 

спрямованих на усвідомлення себе та ролі лідера, його цілей, завдань, стратегії і 

тактики створення і роботи в команді. Але для розробки тренінгу необхідно знати 

запити, проблеми, особливості учасників учнівського самоврядування. 

У Харківській загальноосвітній школі №51 учні-члени Малої академії наук з 

психології під керівництвом практичного психолога дослідили психологічні 

особливості та запити учасників учнівського самоврядування. 

На першому етапі було обстежено 2 групи: 141 учень (76 дівчат і 65 юнаків) 

9-11 класів (контрольна група) та 40 учнів(12 юнаків та 28 дівчат), які входять в 

учнівське самоврядування (група лідерів ). 

За результатами діагностування двох груп за тестом «Діагностика 

лідерських здібностей» (Є. Жариков, Є. Крушельницький) [2] середній рівень 

лідерських здібностей, який узагальнено для хлопців та дівчат обох груп, у юнаків 

вище, ніж у дівчат – на 3,5 бала, що становить 11%. 

 

Рис.2 

Аналізуючи розподіл результатів на діаграмах по групах (Рис.2), можна 

зазначити, що хлопці, які беруть участь в учнівському самоврядуванні, суттєво 

випереджають за рівнем лідерських здібностей як хлопців контрольної групи, так 

і дівчат обох груп. Тобто, цей тест підтверджує результати, які ми отримали під 

час пошуку соціально обдарованих учнів. Цікаво, що рівень лідерських 

здібностей дівчат, які займаються учнівським самоврядуванням, більше, ніж у 

звичайних дівчат, лише на 6%. Тобто можна припустити, що більшість дівчат під 

час певних обставин або в певній групі можуть взяти на себе роль лідера. 

На другому етапі були розглянуті особливості акцентуйованості учнів- 

лідерів    учнівського    самоврядування    за    тестом     акцентуацій    характеру 

(К. Леонгард, Г. Шмішек) [2]. 
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Аналізуючи результати за тестом акцентуацій для лідерів учнівського 

самоврядування, які надано на діаграмі (Рис.3), зазначимо, що для них характерна 

виражена демонстративність, гіпертимність, екзальтованість, збудливість і 

неврівноваженість. Тобто, ці риси дають можливість впливати на оточення, 

мотивувати інших, викликати прихильність та демонструвати 

 

Рис.3 

впевненість. З іншого боку ці риси породжують низку проблем під час 

спілкування з групою однолітків. Таким чином, до програми занять для лідерів 

учнівського самоврядування бажано включати вправи на формування 

саморегуляції, толерантності та поваги до інших, вміння володіти своїми 

емоціями, усвідомлення Я-образу, змістожиттєвих цілей та стратегій поведінки. 

Програма «Як стати лідером» була укладена та апробована з учнями- 

лідерами учнівського самоврядування ХЗОШ №51 та на заняттях Школи лідерів 

всього району. За результатами навчання ми бачимо особистісний ріст не тільки 

учнів, що мають здібності до соціальної, організаційної та керівної роботи, а й 

тих, хто відчув користь тренінгів для саморозвитку. 

Таким чином, плануючи розгалужений психологічний супровід соціально 

обдарованих учнів, необхідно пам’ятати, що кожна дитина має унікальний 

потенціал, який необхідно розкрити та створити можливості для його розвитку. 
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