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РОЛЬ ГРОМАДСЬКО АКТИВНИХ ШКІЛ У ФОРМУВАННІ  
СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

Автор розглядає особливості взаємодії школи та громади щодо формування соціальної активності 
учнів; визначає основні напрями діяльності школи і громади в роботі ГАШ; дає визначення понять 
«громада», «соціальна активність особистості»; розкриває роль ГАШ у процесі формування соціально 
активної особистості.

Ключові слова: громадсько активна школа, громада, соціальна активність особистості.

Автор рассматривает особенности взаимодействия школы и местного сообщества по формиро-
ванию социальной активности учащихся, определяет основные направления деятельности школы и 
местного сообщества в работе общественно-активных школ, дает определение понятий «громада», 
«социальная активность личности»; раскрывает роль общественно-активных школ в процессе фор-
мирования социально активной личности.

Ключевые слова: общественно-активная школа, громада, социальная активность личности.

The author focuses on the features of the interaction of school and community in forming socially active 
students, defines the main directions in work of the school and the community in the Socially active schools 
(SAS), gives definitions of «community», «social activity of the individual»; reveals SAS role in developing 
socially active individuals.

Key words: community active school, community, social activities of the individual.

Найважливішим показником соціалізації 
людини є її соціальна активність. Це якість 
особистості пов’язана з бажанням людини 
включатися в суспільні перетворення, праг-
ненням зайняти своє місце в соціумі. Участь 
людини в житті суспільства, спрямована на ре-
алізацію суспільних цінностей при розумно-
му співвідношенні особистісних і суспільних 
інтересів, – це той шлях, який повинна про-
йти молода людина, щоб зайняти гідне місце 
в соціумі і стати громадянином своєї країни.

Значний внесок у розробку проблеми со-
ціальної активності особистості зробили 
українські (І. Бех, О. Киричук, І. Мілославо-
ва, Н. Михайленко, Н. Пономарчук, В. Радул, 
С. Харченко та інші) і зарубіжні вчені (А. Адлер, 
Б. Ананьєв, Г. Андрєєва, Л. Байбородова, Л. Бо-
жович, О. Гребенюк, Т. Мальковська, А. Мас-
лоу, А. Мудрик, А. Реан, Е. Еріксон та інші).

Діяльна природа соціальної активнос-
ті особистості, характер якої визначається 
суспільними цілями діяльності, досліджена 
Л. Архангельським, Г. Арєф’євою, Т. Богда-
новою, Г. Смирновим, К. Токарєвою, Д. Фель-
дштейном, В. Ядовим та іншими.

У контексті нашого дослідження соціальна 
активність особистості розглядається як інте-
гративна якість, яка включає соціальні знання 
й досвід, потребу в самореалізації і досягнен-
ні суспільно значущих цілей, характеризуєть-
ся спрямованістю на різні види соціально ко-
рисної діяльності, готовністю індивіда брати 
на себе відповідальність за прийняті рішення 
і власні дії та проявляється в конкретній со-
ціально значимій діяльності.

Дана якість особистості, вважають учені, 
формується під впливом суспільства і є ре-
зультатом різноманітних соціальних впливів 
(Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв та 
інші); у процесі соціальної взаємодії, при 
освоєнні і відтворенні життєвого і соціально-
го досвіду в спілкуванні і діяльності (А. Пе-
тровський, С. Рубінштейн, Д. Фельдштейн 
та інші); в активній суспільно корисній ді-
яльності, при виконанні різних соціальних 
ролей (А. Мудрик, Л. Фрідман, С. Шацький 
та інші).

Стає абсолютно очевидним, що процес 
формування соціальної активності учнів шко-
ла не може здійснювати ізольовано, не пого-
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джуючи свою навчально-виховну діяльність з 
іншими громадськими та соціальними інсти-
тутами. Успіх роботи школи в даному аспек-
ті багато в чому залежить від того, наскільки 
ефективно вона взаємодіє з громадою і вико-
ристовує її виховний потенціал.

В Україні існує педагогічний досвід гро-
мадсько активних шкіл, які в процесі діяль-
ності створюють відкрите соціально-виховне 
середовище «школа – громада», що дозволяє 
об’єднати ресурси школи і громади і зроби-
ти процес формування соціальної активності 
учнів більш ефективним.

Мета статті – розкрити роль громадсько 
активної школи в процесі формування соці-
альної активності учнів.

Завдання статті:
– розглянути особливості діяльності гро-

мадсько активних шкіл;
– позначити основні напрямки взаємодії 

школи та громади в діяльності громадсько-ак-
тивних шкіл;

– вивчити ефективні форми взаємодії шко-
ли та громади щодо формування соціальної 
активності особистості.

Громадсько активна школа, будучи освіт-
нім, ресурсним, культурним центром мікро-
району, міста, села, будує свою роботу у вза-
ємодії з громадою [1].

Ми розглядаємо громаду як сукупність 
людей, об’єднаних спільною територією про-
живання, що утворюють соціальне серед-
овище, яке представляє собою поле суспільно 
корисної діяльності і соціальних відносин, де 
формуються і реалізуються потреби, настано-
ви, мотиви й інтереси особистості, де кожна 
людина безпосередньо включається у процес 
життєдіяльності суспільства.

У взаємодії школи та громади між дани-
ми соціальними інститутами встановлюється 
взаємовигідне партнерство.

Сучасні вчені Ф. Гаінулліна, С. Іванов, 
М. Ліборакіна, В. Міхєєв, Ю. Резник, В. Яки-
мець та інші відзначають, що партнерство 
соціальних суб’єктів дозволяє забезпечити 
узгодженість дій учасників спільної трудової 
діяльності і досягти найвищого результату, 
оскільки даний вид взаємодії сприяє гармоні-
зації суспільних відносин [3, с. 17].

В. Міхєєв підкреслює, що в основі парт-
нерства лежать «схожі ідеологічні пози-
ції соціальних суб’єктів, які впливають на 
його потенціал», це вказує на необхідність 
об’єднуючого початку для існування партнер-
ських відносин [3, с. 14].

Школа і громада як партнери мають єдині 
ідеологічні позиції: виховання підростаючого 
покоління, його соціалізація в місцевому спів-
товаристві, побудова громадянського суспіль-
ства, розвиток школи та громади на основі де-
мократичних принципів, – дана консолідація 
сприяє більш повному погодженню цілей, цін-
нісних орієнтацій, настанов, дій суб’єктів і до-
сягненню результату їх загальної діяльності.

Для вироблення змісту цілей спільної ро-
боти школа здійснює особливу форму пізна-
вальної діяльності, яка полягає у вивченні 
потреб та інтересів місцевої громади. Це до-
зволяє більш чітко уявити специфіку громади, 
існуючі соціальні проблеми, виділити те, що 
може стати основою для пошуку єдиного в ці-
лях, ціннісних орієнтаціях, настановах, прак-
тичних діях. Так загальне стає тією цінністю, 
на основі якої досягається єдність у спільній 
діяльності.

Наприклад, у процесі анкетування учас-
ників навчально-виховного процесу (учням, 
батькам, представникам місцевої громади) 
пропонується відповісти на питання: що Вам 
подобається в нашому селі (місті), що Ви хо-
тіли б змінити, яким Ви хочете бачити село 
(місто) через 10–15 років?

У своїх висловлюваннях респонденти роз-
кривають існуючі соціальні проблеми, демон-
струють інтерес до життя місцевої громади, 
висловлюють прагнення до глобальних пер-
спективних змін у місті (селі), пропонують 
ідеї, реалізація яких забезпечить розвиток 
інфраструктури, промисловості, сільського 
господарства, зробить малу батьківщину ще 
багатшою.

Так учень 9 класу громадсько активної 
школи Луганської області написав: «Моя 
мрія – відродити свою малу батьківщину. 
Я впевнений, що це можливо зробити спіль-
ними зусиллями. Тому я б хотів запропонува-
ти спільно з громадою розробити і реалізувати 
проект із відтворення сільського господар-
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ства. Тоді й у нас, молоді, через сільськогоспо-
дарську практику з’явиться можливість про-
явити себе зараз, поки ми вчимося у школі, а 
потім, отримавши спеціальність, повернутися 
до рідного краю».

Виявлена соціальна проблема обговорю-
ється Радою громадсько активної школи, ор-
ганом громадського самоврядування, куди 
входять представники від учителів, учнів та 
батьків, представників громади.

У ході подальших переговорів, консульта-
цій, нарад, діалогу здійснюється узгодження 
вироблених уявлень про те, що об’єднує учас-
ників загального процесу, які є ефективні ва-
ріанти вирішення соціальної проблеми. Так у 
досягненні компромісних рішень відбуваєть-
ся налагодження партнерських відносин.

При встановленні співпраці партнерські 
відносини припускають здійснення певних 
прав і зобов’язань учасниками спільної діяль-
ності, вони фіксуються в договорі, який під-
писується всіма сторонами і регулює відноси-
ни в процесі взаємодії.

Результативність та ефективність спіль-
ної діяльності в значній мірі залежить від 
планування, тому що передбачається визна-
чення напрямків розвитку школи і громади, 
формулювання змісту, складу, послідовності 
виховних робіт, обґрунтований відбір дієвих 
засобів, форм і методів, виявлення необхідних 
ресурсів, додаткових зв’язків, потоків інфор-
мації, виявлення нових партнерів.

Реалізація принципів соціального партнер-
ства у взаємодії школи та громади забезпечує 
можливість використовувати ресурси, вихов-
ний потенціал, освітню силу впливу і впливу 
двох соціальних інститутів. У цих умовах ко-
жен школяр включається в суспільно корис-
ну діяльність, освоює різноманітні соціальні 
ролі, тим самим набуваючи життєвого досві-
ду, розвиваючись як особистість, успішно со-
ціалізується в місцевому співтоваристві.

Для нашого дослідження важливою є дум-
ка вчених Г. Казновой, О. Леонтьєва, О. Ліші-
на, Д. Фельдштейна та інших, які відзначають, 
що залучення учня в різні форми суспільно 
корисної діяльності забезпечує найбільш ін-
тенсивний розвиток його соціальної актив-
ності, оскільки соціально значуща діяльність 

відповідає потребам школяра в самоствер-
дженні і створює умови розгортання певних 
форм відносин, визнання реальної значущості 
дитини як члена суспільства [4, с. 20].

Участь учня в суспільно корисній діяль-
ності забезпечує визнання дорослих і створює 
можливості для побудови різноманітних від-
носин із однолітками, представниками грома-
ди, розширюючи тим самим коло спілкування 
особистості.

В. Давидов, Д. Ельконін, Д. Фельдштейн, 
Г. Пікалова й інші відзначають, що розширен-
ня спілкування в системі «я і люди (близькі і 
далекі)», «я і громада (суспільство)» створює 
учневі можливості реалізації своєї індивіду-
альності в спільній справі, задоволення його 
потреби в праці для іншої людини, відчуття 
реальної самостійності і відповідальності у 
вирішенні проблем місцевої громади.

У суспільно корисній діяльності учень, 
включаючись в соціальні відносини, моделює 
реальну практику суспільних взаємозв’язків, 
що забезпечує формування відповідної мо-
тиваційно-потребової сфери особистості 
школяра, коли потреба самовираження себе 
як людини, яка творчо ставиться до спільної 
справи, турбота про інших людей, прагнен-
ня принести благо іншим стає способом його 
життєдіяльності. Розвиток нової структури 
мотивів і потреб створює оптимальні можли-
вості для формування громадської спрямова-
ності учня, розвитку його соціальної актив-
ності, орієнтованої на сприйняття і засвоєння 
норм, цінностей і способів поведінки, харак-
терних для суспільства.

У процесі суспільно корисної діяльності 
учень є суб’єктом праці, спілкування, пізнан-
ня; прагне зайняти нову соціальну позицію, 
виконуючи найрізноманітніші соціальні ролі, 
виступаючи в багатьох зв’язках і відносинах; 
виражає при цьому свій «внутрішній світ», 
формується як особистість.

Виявляючи себе в тих чи інших соціальних 
ролях, людина засвоює соціальні норми, від-
творює життєвий, соціальний досвід у спілку-
ванні і діяльності.

І. Кон, Н. Лейкина, Г. Олпорт, Т. Парсонс, 
С. Фролов та інші відзначають, що поняття со-
ціальної ролі відноситься до таких ситуацій со-
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ціальної взаємодії, коли особистість відтворює 
нормативно схвалений спосіб поведінки [5].

Г. Олпорт підкреслює, що рольова дія осо-
бистості починається з рольового очікування 
згідно з приписом у соціальній системі. Потім 
особистість розуміє (або не розуміє), приймає 
(або відхиляє) цю роль у залежності від зді-
бностей, темпераменту, настанов, потреб, мо-
тивів, стилю, тощо. Наслідком цього є пове-
дінка особистості в соціальній системі, тобто 
виконання ролі [5, с. 111].

Рольова поведінка особистості залежить не 
тільки від панівного в суспільстві погляду на 
те, у чому має полягати поведінка особистос-
ті, яка займає даний громадський статус, але 
і від очікування конкретних рольових парт-
нерів, на думку яких орієнтується суб’єкт, а 
також внутрішнього ставлення індивіда до 
займаного ним статусу, до очікування рольо-
вих партнерів, його уявлення про те, якою має 
бути ця роль [2, с. 23].

Взаємодія особистості з особами, що гра-
ють цілий ряд ролей, а також її участь у мак-
симально можливому рольовому репертуарі, 
дозволяє їй опанувати широкий спектр соці-
альних ролей, оцінити і виробити певне став-
лення до соціальної позиції, що робить інди-
віда більш пристосованим до життя і сприяє 
його розвитку.

Громадсько активна школа, усвідомлюючи 
важливість поступового орієнтування школя-
ра в існуючій у суспільстві системі соціаль-
них ролей, створює соціально-педагогічну 
середу у взаємодії з громадою, що дозволяє 
розширити соціальні зв’язки учнів та надати 
їм багатий спектр досить чітко оформлених 
ціннісно-нормативних моделей і зразків соці-
альної поведінки .

Прикладом включення учнів у суспільно 
корисну діяльність, освоєння школярами но-
вих соціальних ролей може служити ділова 
гра «Точка опори», метою якої була розробка 
структури, змісту та оформлення шкільної га-
зети, присвяченої подіям акції «Даруй добро».

Дана добровольча акція формувалася на 
основі волонтерських заходів, які здійснюва-
лися за участю школярів, батьків, педагогів, 
представників громади. Передбачалося про-
ведення «Уроків добра» для юних громадян; 

благоустрій території дитячого будинку № 1 
м. Луганська; збирання коштів та речей для 
інтернатів, притулків; надання адресної до-
помоги літнім і самотнім людям; підготовка 
фестивалю мистецтв «Дню перемоги присвя-
чується».

У ході гри юні кореспонденти самостійно 
визначили тему своєї статті і подію, про яку 
будуть писати.

За підтримки досвідчених журналістів ре-
дакції міської газети «Жизнь Луганска» юнко-
ри провели інтерв’ю з учасниками акції «Да-
руй добро» і оформили статті в шкільну газету.

Юні коректори у співпраці з учителями–
філологами редагували замітки і готували їх 
до публікації.

Фотокореспонденти шкільної газети зро-
били унікальні фотографії, на яких була зо-
бражена радість людей від результатів спіль-
ної праці.

Видання шкільної газети включило підліт-
ків у діалог із дорослими і однолітками про 
справжнє милосердя, щедрість, доброту, пова-
гу, любов, життєві пріоритети, щастя бути ко-
рисним суспільству. Це дозволило підліткам 
самостійно дати оцінку подіям, які відбува-
ються в місті під час проведення акції «Даруй 
добро».

Кожна стаття і фотографія були наповне-
ні усвідомленим ставленням до суспільних 
цінностей, розумінням важливості спільних 
добрих справ, готовністю до сумлінної праці 
задля загального блага, надання соціальної 
допомоги.

Таким чином, діяльність громадсько актив-
ної школи спрямована на включення учнів у 
освоєння різних соціальних ролей, суспільно 
корисну діяльність, рішення загальних соці-
альних, культурних, освітніх проблем, що до-
зволяє формувати соціальну активність учнів, 
соціалізуватися школярам у місцевому співто-
варистві й укоренити демократичний устрій 
у житті громади. Ідея громадсько активної 
школи сьогодні актуальна для українського 
суспільства, оскільки пропонує реальний ме-
ханізм об’єднання активних, творчих людей, 
орієнтованих на ідеали громадянського сус-
пільства, на демократизацію освіти і всіх сфер 
соціального життя.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ  
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
У статті розглянуто питання організації навчання як умови формування професійно-спеціалі-

зованих компетентностей майбутніх фахівців готельної індустрії. Проаналізовані вимоги до про-
фесійної підготовки студентів готельно-ресторанної справи на основі аналізу змісту професійної 
діяльності робітників сфери гостинності. Визначені шляхи організації освітнього процесу на базі 
компетентністного підходу, згідно сучасних вимог, що пред’являються суспільством до особистості 
і рівню компетенції фахівця.

Ключові слова: компетентністний підхід, знання, вміння, універсальний фахівець, професійно-
спеціалізована компетентність.

В статье рассмотрены вопросы организации обучения как условия формирования профессиональ-
но-специализированной компетентности будущих специалистов гостиничной индустрии. Проана-
лизированы требования к профессиональной подготовке студентов гостинично-ресторанного дела 
на основе анализа содержания профессиональной деятельности работников сферы гостеприимства. 
Определены пути организации образовательного процесса на базе компетентностного подхода, со-
гласно современным требованиям, предъявляемым обществом к личности и уровню компетенции спе-
циалиста. 

Ключевые слова: компетентностный подход, знания, умения, универсальный специалист, про-
фессионально-специализированная компетентность.

The article considers the issues of training organization as a condition for the formation of the profession-
ally-specialized competence of future specialists in the hotel industry. The requirements for the professional 
training of students in hotel and restaurant business are analyzed on the basis of the analysis of the content 
of the professional activities of hospitality workers. The ways of the organization of the educational process 
on the basis of the competence approach are determined, according to the modern requirements presented by 
the society to the individual and the level of competence of the specialist.

Key words: сompetence approach, knowledge, skills, universal specialist, professionally specialized 
competence.

Серед важливих умов модернізації вищої 
освіти в Україні є формування професійно-
спеціалізованих компетентності майбутніх 
фахівців готельно-ресторанної справи в світлі 
світових соціально-економічних перетворень. 
Важливою перевагою сьогодення є готовність 
випускника до сучасного життя та постійного 
професійного самовдосконалення. Тому одні-
єю з проблем сучасної вищої освіти є питання 
компетентнісного підходу до організації на-
вчання як умови розвитку затребуваної про-
фесійної особистості.

У контексті пріоритетів освітньої політи-
ки зростає актуальність нових компетенцій, і 
педагогам-предметникам необхідно посилити 
аспект розвитку особистісних і професійних 
якостей майбутніх фахівців готельно-ресто-

ранної справи, що допоможе не тільки оптимі-
зувати процес оволодіння теоретичних знань, 
а й підготувати студентів до усвідомленого 
розуміння професійної діяльності в сучасних 
умовах, що вимагають саморозвитку та само-
вдосконалення професійної особистості. 

Метою статті є уточнення поняття профе-
сійно-спеціалізовані компетентності, визна-
чення їх змісту та місця в системі підготовки 
фахівців готельно-ресторанної справи.

Специфіка педагогічних проблем сучасної 
освіти обумовлена необхідністю набуття май-
бутнім фахівцем готельно-ресторанної справи 
професійного досвіду практичної діяльності 
ще на етапі навчання у вищому навчальному 
закладі. Сприяння викладачів формуванню 
спеціалізованих компетентностей, що допо-
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магають адаптації фахівців до мінливих умов 
сучасного ринку праці та бурхливого роз-
витку науки й техніки. Сьогодні компетент-
нісний підхід став невід’ємним складником 
освітньої галузі. Відомо, що в сучасних вузах, 
найважливіший принцип оволодіння профе-
сією є реалізація функціонально-діяльнісних 
підходів в освіті [8], тобто випускник як фа-
хівець, здатний діяти на основі реалізації за-
своєних знань, вміння і особистісних якостей. 
У цьому полягає принципова відмінність і 
головна особливість пропонованого підходу 
до навчання у вищому навчальному закладі, 
тобто до результату навчання.

У працях багатьох вітчизняних і зарубіж-
них науковців (О. Бондаренко, В.В. Вдовчен-
ко, М.М. Галицької, Л.І. Гриценок, А.І. Зоріна, 
В. Квартальнова, О.С. Падалка, А.М. Нісім-
чук, Л. Сакун, В. Радкевич, Н. Свірідова, В. Фе-
дорченка, О.Т. Шпак, А.Д. Чудновський та 
ін.) аналізувалися різні аспекти професійної 
підготовки майбутніх фахівців індустрії гос-
тинності. Проблема компетентності як бага-
томірного феномена ґрунтовно досліджена 
в роботах С.У. Гончаренко, В.П. Бездухова, 
О.М. Дахіна, Б.Д. Ельконіна, О.М. Спірін 
та ін. Сучасними підходами до проблеми 
компетентності опікуються А.В. Василюк, 
О.В. Овчарук. Питання професійної підготов-
ки на основі компетентнісного підходу роз-
глянуто в працях В.М. Анищенко, А.М. Ми-
хайличенко та ін. Визначення ключових 
компетентностей подано в роботах І.А. Зим-
ньої, Г.К. Селевко, П.І. Третьякова та ін.

Тому теоретичні та фахові знання педагогів 
при підготовці майбутніх фахівців з готельно-
ресторанної справи мають бути спрямовані 
на формування професійно-спеціалізованих 
компетентностей студентів. Адже, як вважає 
А.Д. Чудновський, динаміка соціально-еконо-
мічних процесів розвитку готельної індустрії 
радикально актуалізує проблему професійної 
підготовки кваліфікованих фахівців з готель-
но-ресторанної справи, що здатні до активної 
життєдіяльності в умовах, які постійно змі-
нюються, – швидко приймати вірне рішення 
[10, с. 3]. 

Компетентність – це не специфічні пред-
метні вміння та навички, навіть не абстрактні 

розумові дії або логічні операції, а конкретні, 
життєві, необхідні людині будь-якої професії 
та віку.

Рівень освіченості, особливо за сучасних 
умов, не визначається обсягом знань, їх енци-
клопедичністю. Із позицій компетентнісного 
підходу рівень освіченості визначається здат-
ністю розв’язувати проблеми різної складнос-
ті на основі наявних знань [3]. 

У свою чергу, професійно-спеціалізована 
компетентність – це здатність (і готовність) 
здійснювати професійну діяльність в певних 
галузях на основі реалізації освоєних профе-
сійних компетенцій. Компетентна людина – 
це та людина, яка володіє певними можливос-
тями і підготовкою, які дозволять їй коректно 
справитися з ситуацією, активувати і актуалі-
зувати необхідні знання та вміння, прийоми 
і способи діяльності. У даних визначеннях 
основний акцент робиться на підготовку осо-
бистості, що відповідає прийнятому в світі су-
часного підходу до орієнтації змісту освіти на 
кінцевий результат [8]. Пропоновані дефініції 
понять ґрунтуються на функціонально-діяль-
нісному підході в освіті, який стане головним 
принципом у формуванні готовності фахівців 
готельно- ресторанної справи до організації 
послуг гостинності. 

До системи професійно-спеціалізованих 
компетентностей віднесено: 6 загальнопрофе-
сійних; 13 профільно – орієнтованих; 18 тех-
нологічних (7 – компетентностей у галузі 
педагогічних технологій та 11 інформаційно – 
технологічних); 13 професійно-практичних 
[9, c. 217–226].

Готельно-ресторанна індустрія – це склад-
ний процес, який складається з науки, культу-
ри і освіти. З підвіщенням ділової активності 
країни зросла потреба в універсальному фа-
хівцеві готельно-ресторанної справи. І саме 
різнобічно розвинені кадри є головною скла-
довою якісних змін в туристичній галузі.

Туристична галузь в Україні давно зі-
ткнулася з кадровою проблемою. А в міру 
спорудження нових об’єктів туристичної 
інфраструктури, зростання в’їзного та вну-
трішнього туризму, вона посилюватиметься 
ще більше. Незважаючи на велику кількість 
вузів, що готують кадри в цій сфері, хорошо-
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го фахівця знайти як і раніше важко. Згідно 
сайту освіта.ua в Україні налічується 78 ву-
зів, які готують фахівців за напрямом «сфера 
обслуговування». Згідно освітньої програми  
«Готельно-ресторанна справа» – 40 вузів. А 
окрім цього в Україні діють 90 коледжів які 
готують молодших спеціалісті в сфері обслу-
говування [3]. Здавалося б, це повинно на сто 
відсотків забезпечувати потреби галузі. Од-
нак готельєри продовжують нарікати на брак 
кваліфікованого персоналу на ринку і невід-
повідність кандидатів з дипломами профіль-
них вузів вимогам сучасного бізнесу. Сталий 
розвиток готельних підприємств, рівень сер-
вісу і якості обслуговування в готелях міста 
безпосередньо залежить від рівня підготовки 
фахівців гостельно-ресторанної справи.

І справа далеко не в тому, що ринок пере-
насичений персоналом, навпаки, нестача лі-
нійного і технічного персоналу в готельному 
бізнесі дуже відчутна. За словами сучасних 
готельєрів рівень освіти, який дають вітчиз-
няні вузи є ще дуже незрілим. Першою про-
блемою у підготовці фахівців з готельно – 
ресторанної справи є стара освітня база, що 
дісталася нам з радянських часів. Причина 
тому – відсутність інтеграції реальної практи-
ки в навчальний процес. Другою проблемою 
вітчизняних вузів є дефіцит практиків у ви-
кладацькому складі. Навчальні заклади не в 
змозі фінансувати підвищення кваліфікації 
своїх викладачів на міжнародному рівні, в 
той час як стандарти і вимоги ринку з кожним 
роком тільки збільшуються. За словами Іно-
земцевої Т., директор по персоналу «Прем’єр 
Інтернешнл: «Знання та навички випускників 
вітчизняних вузів набагато нижчі, ніж, напри-
клад, швейцарських шкіл. Звичайно, багато 
що залежить від самого студента і його бажан-
ня оволодіти професією, але наші навчальні 
заклади дають в основному теоретичну базу 
не в повному обсязі і без практичних навичок. 
Напевно, проблема криється в рівні підготов-
ки самих викладачів. На жаль, вони далекі від 
практики». Важливою проблемою сьогодні 
є також високі амбіції молодих фахівців, які 
проявляються в небажанні докладати зусиль 
для побудови власної кар’єри і прагненні від-
разу ж після закінчення вузу отримати гідну 

посаду. У нашій країні фахівець з дипломом 
вважає, що негоже прибирати номера або об-
слуговувати гостей готелю». Студенти україн-
ських вузів дуже часто не розуміють, що перш 
ніж стати менеджером, потрібно починати 
кар’єру з нуля.

Безсумнівно, в індустрії гостинності осно-
вою є сервіс. В епоху жорсткої конкуренції і 
прогресивних технологій складно здивувати 
дизайном інтер’єру, інноваційними техно-
логіями управління, якістю матеріального і 
технічного оснащення готельно-ресторанних 
підприємств. І як результат, підприємства ро-
блять ставку на обслуговуванні гостей, під-
вищуючи його до міжнародних стандартів. 
У цей момент відбувається розуміння ціннос-
ті людських ресурсів, тобто професійної під-
готовки персоналу [6].

Сам термін «універсальний фахівець» був 
введений ректором Університету ефективного 
розвитку Володимиром Шевченком, і їм же 
була запропонована концепція універсально-
го природного циклу (УПЦ), що стала однією 
з основ проекту підготовки транспрофессио-
налов [4].

Суть концепції полягає у підготовці уні-
версального фахівця – професіонала, здат-
ного за короткий термін переходити з однієї 
професійної сфери діяльності в будь-яку іншу 
і переносить в неї абстрактні навички робо-
ти, отримані у попередній діяльності. У цьо-
му випадку мова йде не про перенавчання «з 
нуля», а про продовження професійного роз-
витку і поглиблення, але вже в формально 
нової для нього сфері діятельности [1]. Така 
гнучка концепція може бути використана для 
формування готовності майбутніх фахівців 
готельно-ресторанної справи. 

Згідно з визначенням Міжнародного депар-
таменту стандартів для навчання, досягнення 
та освіти (International Boardof Standards for 
Training, Performance and Instruction (IBSTPI) 
поняття компетентності визначається як спро-
можність кваліфіковано здійснювати діяль-
ність, виконувати завдання або роботу. При 
цьому поняття компетентності містить нaбip 
знань та навичок, що дають змогу особис-
тості ефективно здійснювати діяльність або 
виконувати певні функції, що підлягають до-
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сягненню певних стандартів у галузі професії 
або виду діяльності [14, с. 1].

Готельне обслуговування є складним і ба-
гатоступеневим процесом, починаючи з мо-
менту усвідомлення клієнтом своєї потреби 
в послузі і закінчуючи його від’їздом з готе-
лю. Дуже важливо для майбутнього фахівця 
готельно-ресторанної справи розуміти склад, 
зміст, взаємозв’язок елементів, усіх відділів та 
працівників готельного підприємства. Згідно 
кваліфікаційних вимог готельно-ресторанно-
го підприємства персонал можна розділити на 
три великі групи – керівний склад (адміністра-
ція готелю, начальники відділів, супервайзе-
ри), персонал, що контактує з гостями (офіці-
анти, покоївки, швейцари, портьє) і технічні 
відділи (інженери, техніки, складські робіт-
ники, стюарди). Компетенція персоналу цих 
груп має величезне значення для управління 
якістю. Менеджмент готелю повинен піклува-
тися про те, щоб у персонала була необхідна 
кваліфікація, а також знання і навички для 
виконання своєї роботи найкращим чином. 
За приклад використаємо посадову інструк-
цію реєстратора готельного підприємства.

Реєстратор (aдміністратора) готелю також 
називають французьким словом «портьє» (фр. 
portierporte-двері), тому що адміністратор – це 
співробітник, який зустрічає гостя, як тільки 
той переступає поріг готелю. Основними ви-
могами до посади «реєстратор» є наявність 
вищої освіти, досвід роботи: від 1 року,знання 
іноземних мов, комп’ютерна грамотність:на 
рівні досвідченого користувача.

Реєстратор повинен знати:
– постанови, накази, розпорядження і нор-

мативні документи щодо надання готельних 
послуг; 

– технологію реєстрації, розміщення та 
обслуговування осіб, що проживають у готе-
лі, кількість номерів і місць, види додаткових 
платних послуг та встановлені у готелі, ціни 
і тарифи за проживання, бронювання номерів 
(місць) та платні послуги;

– основи економіки та трудового законо-
давства, правила охорони праці, виробничої 
санітарії та протипожежного захисту.

До посадових обов’язки працівника реє-
страції відносять:

– забезпечення роботи з ефективного і 
культурного обслуговування клієнтів, ство-
ренню для них комфортних умов;

– здійснення контролю над своєчасною 
підготовкою номерів до заселення в готель, 
дотриманням чистоти в готелі, регулярною 
зміною білизни в номерах, збереженням май-
на і обладнання;

– інформування гостей в готелі про надава-
ні додаткові платні послуги, прийняття замов-
лень на їх виконання і контроль їх виконання;

– усне консультування, яке стосується 
готелю, розташування міських визначних 
пам’яток, видовищних, спортивних споруд і 
т. д;

– прийняття та оформлення необхідних до-
кументів;

– здійснення контролю над виконанням пра-
цівниками вказівок керівництва організації;

– контроль за дотриманням працівниками 
організації трудової і виробничої дисципліни, 
правил і норм охорони праці, техніки безпеки, 
вимог виробничої санітарії і гігієни;

– вживання заходів до вирішення конфлік-
тів, що виникають при обслуговуванні прожи-
ваючих;

– розгляд претензії, пов’язаних з незадо-
вільним обслуговуванням клієнтів і проведен-
ня відповідних організаційно-технічнічних 
заходів;

– інформування керівництва організації 
про наявні недоліки в обслуговуванні клієн-
тів, вживання заходів до їх ліквідації.

На основі аналізу змісту професійної ді-
яльності «портьє» ми виокремили такі профе-
сійні знання і вміння, які є необхідними для 
роботи в індустрії гостинності (табл. 1).

З вище сказаного можна зробити висновок, 
що сучасна освіта – це формат безперервно-
го навчання, головний зміст якого – постій-
не творче оновлення протягом усього життя. 
Так, до поняття кваліфікація додається по-
няття «компетенція». Компетенція включає 
в себе сукупність взаємопов’язаних якостей 
особистості (знань, умінь, навичок, способів 
діяльності), що задаються по відношенню до 
певного кола предметів і процесів, які необ-
хідні для якісної організації готельно-ресто-
ранних послуг [3]. Компетентність аж ніяк не 
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виключає глибину професійних знань і нави-
чок, однак, чим вище рівень компетентності, 
тим ширші знання і вміння.

Сьогоднішні кваліфікаційні характеристи-
ки, що використовуються на багатьох підпри-
ємствах країни переважно як джерело посадо-
вих інструкцій, вже є пережитком минулого. 
Їм на зміну має прийти професійний стандарт 
як комплексний документ, що визначає акту-
альні вимоги роботодавця до знань, вмінь та 
навичок працівника на робочому місці [12]. 

Той факт, що адаптація вузівських програм 
до вимог бізнесу сьогодні йде не дуже швид-
ко, пов’язаний з декількома обставинами. Це 
тривала реформа вищої освіти і як наслідок – 
нестабільність програм, відсутність профе-
сійних стандартів для індустрії гостинності, 

які в даний час знаходяться в доопрацюванні, 
недолік взаємодії між отельерами і представ-
никами вузів [11].

Виходячи з вище викладеного материалу, 
можна зробити наступні висновки:

1. В процесі переходу від традиційного до 
інноваційно-професійної освіти змінюються 
її структура та зміст. Підготовка висококва-
ліфікованих фахівців доповнюється підготов-
кою компетентних універсальних фахівців;

2. При розробці компетентнісних моделей, 
програм навчання та оцінюванні результатів 
підготовки майбутніх фахівців рекомендуєть-
ся застосовувати нові підходи. Так, необхідно 
враховувати особливості передбачуваних ви-
робничих умов, а саме визначати рівень ви-
робничої діяльності.

Таблиця 1
Професійні знання і вміння фахівця готельно-ресторанної справи

№ 
п/п Компетентність Мета

1. Клієнтоорієнтованість
Клієнт це – ключовий елементготельно-ресторанної ііндустрії, тому голо-
вна мета людей, які працюють в готелях, ресторанах, туристичних агент-
ствах і авіакомпаніях, – зосередитися на допомозі клієнтам, що дозволить 
надати їм незабутній досвід і залишити тільки хороші враження.

2. Здатність вирішувати 
конфлікти

Вирішення конфліктів з клієнтами і робота з їх скаргами – задача важка, 
неприємна і вимагає особливого підходу. Фахівець готельно-ресторанної 
справи повинен вирішувати проблеми якомога скоріше і при цьому зна-
ходити оригінальні виходи з ситуації, що склалася.

3. Розуміння різних куль-
тур

Робота в індустрії гостинності передбачає спілкування з людьми з різних 
країн, тому дуже важливо розуміти різницю між звичаями, переконаннями, 
цінностями іноземних гостей. 

4.
Володіння іноземними 

мовами та комуніка-
бельність

У цій галузі важливо не тільки задовольнити потреби клієнта, а й перевер-
шити їх. Для цього необхідно підтримати діалог і налагодити спілкування.

5. Вміння працювати  
в команді

У готельно-ресторанному менеджменті важливий ще один навик і вміння – 
робота в команді. Це ключ до успіху в наданні сервісу міжнародного рівня.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ  

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
У статті автор висвітлює особливості підготовки майбутніх вчителів фізико-математичних 

спеціальностей. Звертає увагу на організацію науково-дослідної роботи та впровадження інновацій-
них технологій у навчально-виховний процес майбутніх вчителів. Також стаття передбачає ство-
рення моделі організації наукових досліджень, які притаманні для підготовки майбутніх вчителів 
фізики, математики та інформатики в педагогічних університетах.

Ключові слова: майбутні вчителі, науково-дослідна робота, наукова діяльність, наукове дослі-
дження, інноваційні технології, новітні технології, ІКТ.

В статье автор освещает особенности подготовки будущих учителей физико-математических 
специальностей. Обращает внимание на организацию научно-исследовательской работы и внедрения 
инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс будущих учителей. Также статья 
предусматривает создание модели организации научных исследований, которые присущи для подго-
товки будущих учителей физики, математики и информатики в педагогических университетах.

Ключевые слова: будущие учителя, научно-исследовательская работа, научная деятельность, на-
учное исследование, инновационные технологии, новейшие технологии, ИКТ.

In this article, the author told of the training of future teachers of physical and mathematical specialties. 
Special attention is paid to organization of research work and implementation of innovative technologies in 
the educational process of future teachers. This article also provides for the creation of a model of organiza-
tion of scientific research, which are inherent to the training of future teachers of physics, mathematics and 
computer science in pedagogical University.

Key words: future teachers, research work, scientific activity, scientific research, innovative technology, 
ICT.

Постановка проблеми. У сучасному світі 
відбувається інформатизація сучасного світу. 
Інформатизація не обминула також і систему 
освіти в якій почали активно впроваджувати 
ІКТ. Впровадження ІКТ в систему освіти не-
можливе без науково-дослідної роботи. Сту-
денти фізико-математичних спеціальностей 
активно впроваджують інноваційні технології 
в свою науково-дослідницьку діяльність. Під-
готовка вчителя фізики, математики чи інфор-
матики сьогодні неможлива без активної на-
уково-дослідної діяльності.

Аналіз останніх джерел і публікацій. 
Проаналізувавши наукові видання сучасників 
можна зробити висновок, що науково-дослід-
на робота студента є необхідним аспектом при 
підготовці майбутнього фахівця. Вивчивши 
праці сучасних науковців Л.М. Калашнікова, 
Т.С. Вакуленко, Є.В. Кулик, В.В. Прошкін, 
Т.Д. Мишковська, О.М. Ковальчук, О.С. Шмир-
ко ми спробуємо змоделювати основні аспек-

ти при організації науково-дослідної роботи 
студентів фізико-математичних спеціальнос-
тей педагогічних університетів. Дізналися, 
що під час науково-дослідної роботи в педа-
гогічному університеті відбувається також і 
педагогічна підготовка майбутнього фахівця.

Мета статті висвітлити ідею організації 
науково-дослідної роботи у студентів фізи-
ко-математичних спеціальностей педагогіч-
них університетів, а також створити модель 
науково-дослідної роботи із використанням 
ІКТ, яка характерна для підготовки майбутніх 
вчителів фізики, математики та інформатики у 
педагогічному університеті.

Виклад основного матеріалу. Сучасний 
стан освіти вимагає від нас високоякісної під-
готовки вчителя. З розвитком інноваційних 
технологій та ІКТ вимагає від нас їх засто-
сування майже на всіх етапах уроку а також 
вони повинні реалізовуватися у всіх формах 
уроку які нам пропонує навчальна програма. 
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Настала необхідність зміни репродуктив-
но-пояснювальних типів навчання на ефек-
тивніші, які дозволяють використовувати нові 
технології, адекватні до умов, які склалися 
в освітньому просторі. Інноваційний підхід 
який створюється для студентів фізико-мате-
матичних спеціальностей, зокрема педагогіч-
них університетів, дає можливості засвоюва-
ти новий досвід на основі цілеспрямованого 
формування науково-дослідного, дослідниць-
ко-пошукового, критичного й творчого мис-
лення впровадження новітніх технологій на-
вчання [5; 7]. 

На міждисциплінарному рівні у наукових 
дослідженнях констатовано, що інноваційна 
діяльність як особливий вид творчої діяль-
ності спрямована на оновлення систем, що 
функціонують на різних рівнях освіти та пе-
дагогічної науки [2, 36]

Психолого-педагогічними особливостями 
організації науково-дослідної роботи, спрямо-
ваної на професійний розвиток майбутніх вчи-
телів фізико-математичних спеціальностей, є: 

‒ організація різних видів науково-дослід-
ної діяльності студентів як суб’єктів профе-
сійного розвитку;

‒ узгодження педагогічних впливів з їхні-
ми внутрішніми особливостями;

‒ забезпечення розвивального характеру 
науково-дослідної діяльності;

‒ актуалізація дії механізмів інтеріоризації 
та екстеріоризації у процесі оволодіння науко-
во-дослідної діяльністю.

За допомогою психолого-педагогічних 
особливостей викладач має змогу оцінити рі-
вень та можливості студентів[7, 5-6] .

Виділено педагогічні умови підготовки су-
часного вчителя фізико-математичних спеці-
альностей в умовах інтеграції освіти і науки:

‒ спорідненість цілей науково-дослідної та 
навчальної діяльності викладачів і студентів;

‒ професійно-педагогічна компетентність 
викладачів;

‒ творча взаємодія викладачів і студентів;
‒ наявність інноваційного науково-мето-

дичного забезпечення та інформаційного се-
редовища;

‒ організація самостійної науково-дослід-
ної роботи студентів;

‒ формування готовності майбутніх вчите-
лів до інноваційної міждисциплінарної бага-
тофункціональної діяльності.

Ці умови сприяють ефективній підготов-
ці науково-освіченої, гармонійно-розвиненої 
особистості вчителя [6, 19-20].

Структура науково-дослідницької діяль-
ності студентів є сукупністю мотиваційно-
го, змістовного, процесуального й резуль-
тативного компонентів, що є характерним 
для будь-якого виду пізнавальної діяльності. 
Вона віддзеркалює основні складники науко-
во-дослідницької діяльності: мотив, предмет, 
процес, результат. Кожний з компонентів на-
уково-дослідної діяльності виконує певну ди-
дактичну функцію, що покликана забезпечити 
оптимальність набуття знань студентами [3, 16].

Науково-дослідна робота майбутнього 
вчителя фізико-математичних спеціальностей 
педагогічних університетів виконує наступні 
завдання:

• формування наукового світогляду, оволо-
діння методологією і методами наукового до-
слідження;

• розширення теоретичного кругозору та 
наукової ерудиції майбутнього вчителя;

• прищеплення майбутнім вчителям нави-
чок самостійної науково-дослідної роботи, за-
лучення їх до розв’язання наукових проблем;

• поглиблення знань у певному науковому 
напрямі, формування вмінь підготовки науко-
вих публікацій;

• створення у своїй подальшій педагогіч-
ній діяльності наукових шкіл серед учнів 
старших класів;

Науково-дослідну роботу студентів-май-
бутніх вчителів слід спрямовувати на розви-
ток інтелектуальних та творчих здібностей то 
особливостей [4, 42-43].

Завдяки науково-дослідній роботі студент 
зможе на етапі навчання діагностувати свої 
вміння, нахили, свідомо обрати напрям май-
бутньої діяльності, що найбільше відповідає 
його інтересам і здібностям [4, 12].

Ефективність науково-дослідної роботи 
студентів залежать від вибору наукових ви-
дань за їх інформаційними властивостями. 
Основними виданнями які необхідні в ході на-
укової діяльності є:
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1. Монографія – наукове видання у вигляді 
книги, що містить повне (всебічне) однієї проб-
леми і належить одному або декільком авторам;

2. Збірник наукових праць – збірник мате-
ріалів досліджень, виконаних у наукових уста-
новах, навчальних закладах чи товариствах.

3. Тези доповідей наукових конференцій – 
науковий неперіодичний збірник матеріалів 
попереднього характеру, таких як анотації, 
реферати доповідей чи повідомлень;

4. Матеріали конференції – неперіодичний 
збірник підсумків конференції, доповідей, ре-
комендацій та рішень.

За допомогою наукових текстів студенти 
мають змогу описати свою науково-дослідну 
роботу, адже результати отримані внаслідок 
експериментального дослідження потрібно 
занотувати та пояснити, цього вимагає спе-
цифіка підготовки майбутніх вчителів фізико-
математичних спеціальностей [7, 13-14].

З поміж різноманітних форм науково-до-
слідної роботи студентів слід відзначити 
роботу зі школами. В ході практик студенти 
спілкуються з вчителями- практиками, набу-
вають досвіду анкетування, набувають нави-
чок проведення круглих столів, конференцій, 
лекцій, семінарів з введенням інноваційних 
технологій для активізації пізнавальної ак-
тивності учнів. Здобувають вміння управлін-
ня колективом та за допомогою спілкування з 
адміністрацією набувають знань управління 
навчально-виховним закладом [1, 40].

На основі розглянутого матеріалу можемо 
скласти модель організації науково-дослідної 
роботі студентів фізико-математичних спеці-
альностей педагогічних університетів з вве-
денням у процес наукового дослідження ІКТ.

Студенти повинні:
1) брати участь у наукових конференціях, 

круглих столах, наукових читаннях та ін.;
2) участь у різних видах навчальної робо-

ти (лекції, семінари, лабораторні та практичні 
заняття які організовуються з застосуванням 
інновації) які ґрунтуються на елементах на-
укових досліджень;

3) індивідуальна робота викладачів зі сту-
дентами, які займаються науковими дослі-
дженнями з елементами ІКТ;

4) науково-дослідна робота студентів у на-
укових гуртках, конструкторських бюро тощо;

5) участь студентів-дослідників у постій-
них наукових групах;

6) проведення наукових пошуків у процесі 
практикумів притаманним для фізико-матема-
тичних спеціальностей з використанням інно-
ваційних технологій;

7) набуття вмінь користуватися науковою 
літературою та оформлення результатів до-
слідження;

8) відвідування практик які передбачають-
ся навчальними планами та планом наукової 
роботи;

9) оформлення, захист та організація до-
кументації з проходження педагогічної прак-
тики.

Висновки. Отже, можна зробити висно-
вок, що при підготовці вчителів фізико-мате-
матичних спеціальностей необхідно залучати 
їх до науково-дослідної діяльності яка базу-
ється на введені в неї інноваційних техноло-
гій. Адже, використання новітніх технологій 
в ході навчально-виховного процесу активізує 
навчальну та пізнавальну діяльність майбут-
нього вчителя.
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БОРЬБА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ  
ЗА ВОСПИТАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЖЕНЩИН  

В ОБЩЕСТВЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В статье анализируется борьба Азербайджанских просветителей в начале XX века за женские 

права и образование. В творчестве таких Азербайджанских просветителей, как Дж. Мамедкулизаде, 
А. Ахвердев, М.А. Сабир, М.А. Расулзаде, М. Гади, Ф. Кочарли, Р. Эфендиев, Ю.В. Чеменземинли, Г. Ра-
шад, которые жили в начале XX века, имеются интересные мысли о женском образовании и воспита-
нии. В результате их борьбы впервые на Востоке мировая школа открылась в Азербайджане, женщи-
нам признано право выбрать и избраться.

Ключевые слова: женщина, образование, национальная школа, национальное возрождение, просве-
титель, воспитание детей, женская школа.

У статті аналізується боротьба Азербайджанських просвітителів на початку XX століття за 
жіночі права і освіту. У творчості таких Азербайджанських просвітителів, як Дж. Мамедкулізаде, 
А. Ахвердов, М.А. Сабір, М.А. Расулзаде, М. Гаді, Ф. Кочарлі, Р. Ефендіев, Ю.В. Чеменземінлі, Г. Рашад, 
які жили на початку XX століття, є цікаві думки про жіночу освіту і виховання. В результаті їх 
боротьби вперше на Сході світова школа відкрилася в Азербайджані, жінкам надано право обирати і 
обиратися. 

Ключові слова: жінка, освіта, національна школа, національне відродження, просвітитель, вихо-
вання дітей, жіноча школа.

The article analyzes the struggle of Azerbaijani educators at the beginning of XX century for women’s 
rights and education. In the work of Azerbaijani educators like John. Mammadguluzadeh A. Akhverdiyev, 
M.A. Sabir, M.A. Rasulzade, M. Gadi, F. Kocharli, R. Efendiev, Yu.V. Chemenzeminli, G.Rashad that lived at 
the beginning of the XX century, there are interesting thoughts about women’s education and upbringing.  
As a result of their struggle for the first time in the East World School opened in Azerbaijan, recognized the 
right of women to choose and elect.

Key words: woman, education, national school, national revival, educator, parenting, women’s school.

Одним из главных вопросов, занимаемых 
общественно-педагогическую и литературно-
культурную сферу в период XIX и XX веков, 
характеризуемого как эпоху Азербайджанско-
го национального возрождения, был вопрос 
«воспитание женщин», то есть проблема вос-
питания женщин. В положительном смысле 
этого слова, ведущие, прогрессивные нацио-
нальные мыслители ясно понимали, что без 
этого невозможно достичь прогресса и на-
ционального спасения народа. Одним из важ-
нейших компонентов, решение которого было 
важно в пути светлого будущего народа, было 
образование и воспитание женщин, которые 
составляли больше половины национального 
общества.

Передовое отношение к женщинам, ко-
торое складывалось в середине XIX века в 
Азербайджанской просветительско-педаго-

гической мысли, постепенно расширилось 
в последующие десятилетия. А в начале 
XX столетия еще больше разветвилось, стало 
массовым в рамках элитной прогрессивной 
интеллигенции. В этом смысле проделанное и 
«Молла Насреддин»цами, и «Фюзат»цами, и 
другими просветителями примечательно. Это 
заключает в себе важную общественно-исто-
рическую и культурно-педагогическую смысл.

Известно, что журналы «Молла На-
среддин» (1906–1931, издатель и редактор 
Дж. Мамедкулизаде) и «Фюзат» (1906–1907, 
издатель и редактор А.Гусейнзаде) сыграли 
важную роль в возраждении национальных 
идей и идеалов в просветительском движе-
нии, Азербайджанской культурно-литератур-
ной, общественно-педагогической жизни в 
начале XX века. Скопившиеся вокруг этих 
журналов, во главе с Дж. Мамедкулизаде и 



22

№ 10 / 2017 р.
♦

А. Гусейнзаде, вели важные агитаторские и 
пропагандистские работы в области воспита-
ния женщин, повышения роли мусульманских 
женщин в общественно-культурной сфере и 
укреплении позиций, в привлечении к обра-
зованию и новой системе воспитания, как и в 
других сферах. Сделали важный шаг по вне-
дрению в сознание высказанной проблемы, 
как важную национальную цель, прогрессив-
ную идею, в разъяснении обществу.

В 1905 году (5 октября) в газете «Возрож-
дение», издаваемой на русском языке, была 
напечатана статья Дж. Мамедкулизаде «А где 
школа госпожи Асиповой для мусульманских 
девушек?» В этой статье автор резко крити-
кует равнодушное, холодное отношение от-
крытию в Тифлисе школы для мусульманских 
девушек и официальные правительственные 
учреждения, и муфтий Кавказа, и шейхулис-
лама, которые являлись местными духовно-
религиозными руководителями. «Ведь кто и 
когда вспомнит несчастное положение му-
сульманских девушек и будет думать? – обра-
щаясь с таким вопросом обществу, указывает, 
что причина помешательства государствен-
ных чиновников этому вопросу ясна. Они ни 
в коем образе не заинтересованы в получении 
образования мусульманских женщин. А какая 
причина в равнодушном отношении к вопросу 
шейхулислама и муфтий Кавказа? Это не что 
иное, кроме равнодушия к Родине и народу.

В сатирическом журнале «Молла Насред-
дин», издателем которого являлся сам Мирза 
Джалил, печатались его содержательные и 
влиятельные фельетоны и статьи, посвящен-
ные разнообразным и актуальным вопросам 
проблемы «воспитания женщины». Из них 
можно показать «Прошлые дни» (1906, № 24), 
«Жены армян и мусульман» (1907, № 20), «Два 
открытых письма Кавказскому шейхулисла-
му» (1907, № 22), «Госпожам» (1907, № 31), 
«Мырт-мырт» (1908, № 6), «Прелюбодеяние» 
(1911, № 25), «Вопрос супруги» (1913, № 3) и 
др. Кроме этого, в статье «Женский вопрос», 
в повести «Приключения деревни Данабаш», 
в трагикомедии «Мертвецы» и др. автор с 
гражданским сочувствием изображает бес-
правность, несчастье, трагическую судьбу 
женщин в мусульманском мире.

В фельетоне «Прошлые дни» писатель 
душераздирающим чувством затрагивает во-
прос постоянного избиения, неграмотности, 
физического наказания в массовом масштабе 
женщин в мусульманском мире. На фоне не-
большого случая автор выражает и критикует 
настоящую правду.

В статье «Жены армян и мусульман» Мир-
за Джалил затрагивает вопрос хиджаба му-
сульманских женщин. Приводя несколько ае 
из Корана, показывает, что полное оборачива-
ние в чадру не является указом Корана. Это 
выдумка ис-ламского духовенства и обще-
ственное наказание женщинам мусульман-
скими мужчинами в почве ревности. Будто, 
если женщины будут ходить открытым ли-
цом, то будут безнравственными. Автор счи-
тает такую мысль нечестным и неправым, и 
спрашивает: «Имеем ли право так думать? 
В чем виноваты наши жены, что, не веря им, 
мы «арестовали» их, сделали их рабами, слу-
жанками, поварами, рабочими и игрушками 
себе? Автор разъяренно спрашивает, а мы, 
мусульманские мужчины, что представляем 
собой? Заключили женщин в дома, а сами за-
нимаемся какими безнравственными делами. 
А какое решение этого вопроса?

Писатель так определяет решение этого 
вопроса: «Решение этого вопроса – учеба ма-
леньких девочек в школе. Как наши девочки 
станут грамотными и воспитанными, оценят 
себя, тогда сами решат, как поступать».

В статье «Два открытых письма Кавказ-
скому шейхулисламу» автор указывает на то, 
что в школе «Институт» Тифлиса, где учатся 
азербайджанские девушки, им не препода-
ют уроки родного языка и шариат. Каждый  
год шейхулислам Кавказа ради показухи по-
сещает эту школу и встречается этими де-
вушками. Но этим вопросом не интересуется 
и не думает об этом. Если государственные 
чиновники относятся к этому вопросу равно-
душно с политической целью, то равнодушие 
шейхулислама к вопросу не понятно и при-
чина не ясна. В статье выдвигается на перед-
ний план такая идея, что девушки, которые 
не знают свой родной язык и религиозные 
правила, удаляются от своего национального 
бытия.
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В фельетоне «Госпожам» язык стихотворе-
ния с обращением женщинам поэта под псев-
донимом Азад (Свободный) в 24-ом номере 
журнала «Фюзат» превращается в мишень 
резкой иронии «Молла Насреддин». Поэт, 
который подчеркнуть, что «будущее обеспе-
чение детей Родины» зависит от девушек, ис-
пользовал очень сложный и непонятный язык. 
Дж. Мамедкулизаде хотел объяснить поэту и 
его единомышленникам, что если представ-
ляемые женщинам и, вообще, читателям про-
стые идеи представляются в непонятном им 
языке, то эти идеи не влиятельны и бессмыс-
ленны. Конечно, поставленная проблема в 
фельетоне является одним из актуальных во-
просов общественно-культурной реальности, 
о котором мы повествуем.

Дж. Мамедкулизаде в иронической форме, 
фактами разоблачает религиозных служите-
лей, консерваторов, фанатиков, агрессивно 
мыслящих людей, которые стараются дер-
жать женщин в рабстве, в чадре, мешают им 
в получении прав и полномочий, образования 
и воспитания. И писателей, интеллигентов, 
которые защищают таких людей, называет 
«интеллигентами-развратниками». Фельетон 
«Прелюбодеяние» автора является выражени-
ем такого резкого ненависти.

В статье «Женский вопрос», которую он 
написал в 1918 году, Мирза Джалил подходит 
к вопросу, поставленную в заглавье, в истори-
ко-хронологическом аспекте, в планетарном 
масштабе. Рассказывает об отрицательном 
отношении женщинам древних индусов, рим-
лян, греков, французов и других народов Ев-
ропы, а также религиозных служителей раз-
ных религий, которые считали, что женщины 
недостойны быть наравне с мужчинами, они 
умственно отсталые, существа низшего сорта 
в обществе, они достойны быть бесправными, 
в подчинении. Рассказывает, что борьба жен-
щин за свободу и прав началась в Северной 
Америке в XVIII веке, в течении десятилетий 
она дала успешные результаты и, наконец, до-
шла до политико-правовой плоскости. Напо-
минаем, что это способствовало прогрессив-
ному развитию цивилизованных обществ.

Как у Мирзы Джалила, так и в творче-
стве других поэтов и писателей – «Молла 

Насреддин»цев, как М.А. Сабир, О.Ф. Не-
манзаде, А. Назми, М.М. Шабустари, А. Гам-
кусар, Б. Аббасзаде, А. Ахвердиев и других, 
тема женщины занимала основное место. Они 
держали эту проблему в социально-культур-
ной и просветительско-педагогической жиз-
ни, как одного из основных проблем родины, 
старались внедрить в общественное сознание, 
таким образом вынуждали общество искать 
решение этой проблемы.

Напечатанные в журнале «Молла Насред-
дин» такие стихотворения М.А. Сабир, как «На-
ставления Бабы Яги девушкам» (1906, № 31), 
«Дочь кавура» (1908, № 3), «Гойма гелди» 
(1908, № 33), «Ай башы дашды киши» (1908, 
№ 34), «Чатлайыр Ханбаджы, гемден урейим» 
(1909, № 17) и др. посвящены теме женской 
свободы. В этих поэтических образцах, ма-
стер создает обобщенный тип разнообразных 
и в тоже время реальных женских образов. 

Вообще, сплоченная вокруг «Молла На-
среддин» интеллигенция в приеме изображе-
ния, представления и воспитания держатся за 
такой благоприятный путь: создают существу-
ющий в семье, быте, обществе, одним словом, 
в жизни реальный женский образ (мусуль-
манская женщина), отражают до самых мель-
чайших деталей жизни, поведения, занятия, 
отношения к мужу, детям, другим, нравствен-
ный, психологический мир, мечты и желаний 
женщин, а также отношение других к ним, и 
таким образом, прибегают к такому действу-
ющему средству воспитания: показывают, что 
в мусульманском обществе жизнь, положение 
мировоззрение, воспитание, образование, по-
зиция, стиль мышления, отношения к людям 
женщины вот такое. Мусульманская женщи-
на имеет такие разнообразные проблемы, что 
хоть во внешнем, хоть и нравственном и пси-
хологическом смысле найти им светлое ото-
ждествления очень трудно. Если они имеют 
столько разнообразных социальных и инди-
видуальных проблем, то будущее самого на-
рода темно и трагично. А в чем выход? Изба-
вить женщину из этих кошмар и несчастий и 
привлекать в путь образования и воспитания. 

Такие статьи и фельетоны соратника 
Дж. Мамедкулизаде О.Ф. Неманзаде, которые 
напечатаны в журнале «Молла Насреддин», 
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как «Ответ одной женщины» (1906, № 28), 
«Ответ сестре Хандбажы» (1906, № 32), 
«Письмо» (1907, № 21), «Вопрос хиджаба и 
наш ответ» (1907, № 23), «Вопрос последняя 
жена – на несколько дней» (1907, № 23) и др. 
посвящены теме женской свободы и воспи-
тания. В этих произведениях затрагиваются 
вопросы неприемлемых обычаев и действий, 
грубых действий и разговоров, неуместных, 
смешных поведений, несообразительное ве-
роисповедание, вера в колдовство женщин из-
за неграмотности, женское бесправие, агрес-
сивное отношение мусульманских мужчин и 
представителей духовенства к женщинам. 

Несмотря на то, что в женской теме общие 
цели «Молла Насреддина» и «Фюзат» совпа-
дают, но в тактике, форме выражения, подходе 
к теме их пути различаются. Вернее, первые в 
представлении темы предпочитают практику, 
сатиру, юмора, издевательства, вторые отно-
сятся к проблеме серьезно. 

Интеллигент – просветитель Али бек Гу-
сейнзаде, который является из иделогов на-
шей современной государственности, высту-
пал как ярый сторонник учебы и воспитания 
женщин в Азербайджане, а также во всем 
мусульманском мире. Он в своем массивном 
произведении общественно-политической и 
исторической темы «Политика прогресса», 
которые по частям было напечатано в газе-
тах «Иршад», «Хагигат», «Терегги» в 1908– 
1910-ых годах, затрагивает ряд проблем, ко-
торые важны и необходимы для развития ис-
ламского и татарского мира. Одним из этих 
проблем является вопрос «воспитание жен-
щин». Просветитель – интеллигент, в примере 
Иранских женщин, называя мусульманских 
женщин самыми несчастными существами 
земного шара, утверждает, что основой про-
гресса цивилизации является «воспитание 
женщин». Здесь автор от имени женщин, ко-
торых представлял как образ, говорит Шейх 
Фазлуллаху, который дан как символ старооб-
рядчества, консерватизма: «И мы знаем, что 
пока такие, как вы, бессовестные муллы бес-
пределничаете в Иране, двери школы будут 
закрыты нашим девочкам. Но будьте уверены, 
что не постоите против потока культуры со 
всех сторон, и первыми будете уничтожены в 

ходе революции». Как мыслитель современ-
ными взглядами, А.Гусейнзаде хорошо пони-
мает, что из-за бессовестных представителей 
духовенства исламские народы отстают в раз-
витии, поэтому в резкой форме их критикует 
и обвиняет, от имени женщин, которые тре-
буют «женские права», стремятся «к свободе  
и равноправию» приводит примеры из Кора-
на и утверждает, что Коран и Ислам не запре-
щают женщинам изучать науки, не запрещает 
права женщин. Все это выдумки представите-
лей духовенства.

Выбросивший идею «исламизация, тюр-
кизация, модернизация», как формулу идео-
логическо-культурной деятельности, которая, 
как лозунг крайне важно для выполнения этой 
формулы-программы национального прогрес-
са обучение и воспитание только мужчин не 
достаточно. Это может привести к неполному 
выполнению процесса. Чтобы достичь полно-
го развития, прогресса все общество должно 
воспитываться и модернизироваться. 

В журнале «Фюзат», который обращал 
особое внимание к воспитанию женщин, пе-
чатались разнообразные статьи на эту тему. 
Из них можно показать нижеследующие: 
«Бакинская женская мусульманская школа» 
(1906, № 4); «Общество Бакинских женщин» 
(1906, № 5); «Признаки возрождения в ислам-
ских женщинах» (1907, № 17), М. Гади: сти-
хотворение «Женщинам» Азада (1907, № 24), 
«Значение женщин и женства» Гасана Сабри 
Айвазова (1907, № 25). 

В статье «Признаки возрождения в ислам-
ских женщинах» М.Гади говорит, что в ис-
ламском мире среди женщин хоть и мало, но 
чувствуются признаки возрождения, это от-
радное явление. В то же время автор передает 
в переводе на родной язык статью и привет-
ствует идеи одной Иранской женщины, ста-
тья которой была напечатана в Иранской га-
зете «Тербийет» под заглавием «Тезеллум»». 
Иранская женщина в своей печатной статье 
говорит, что мужчины смотрят на женщин, 
как на ничтожество, мужчина глава семьи, а 
женщина лишена всех прав, поэтому женщи-
ны вслепую повинуются мужчинам, все это 
потому, что женщины лишены от главного 
права обучения, воспитания.
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Одним из национальных лидеров, нацио-
нальных идеологов, который теоретически и 
практически занимался вопросом воспитания 
женщин в период национально-исторического 
возрождения нашего народа, являлся М.А. Ра-
сулзаде. Кроме того, что он практически де-
лал, по возможности, по этому вопросу были 
печатаны статьи в разных печатных органах, 
касался этой проблеме и в своих выступлени-
ях. Из этих статей, выступлений можно по-
казать нижеследующие: «Второе учительское 
социальное» («Йолдаш», 1907, 22 августа); 
«Правдивый путь» («Игбал», 1913, 4 июня); 
«Блеск надежды» («Игбал», 1913, 17 июня); 
«Женщины в Турции» («Игбал», 1913, 28, 
30 июня, 5, 25, 28 июля); «Критика и коммен-
тарии» («Игбал», 1913, 13 ноября); «Вопрос 
развода» (Басират», 1914, 5 июля); «Обще-
ство – благотворение мусульманских жен-
щин» («Игбал», 1914, 26 ноября); «Не время 
спячки» ( «Ачыг соз», 1917, 12 мая); «Всерос-
сийский съезд мусульман» («Ачыг соз», 1917, 
21–31 мая, 2–13 июня); «Куда идем?» («Ачыг 
соз», 1917, 19 мая); «Съезд мусавата» («Ачыг 
соз», 1917, 27–31 октября, 1–2 ноября) и др.

У М.А. Расулзаде имеются своеобразные, 
интересные, полезные взгляды и соображения 
в связи с ролю Азербайджанских женщин в 
национальной общественной жизни, семье, в 
настоящей и будущей судьбе народа, правами, 
свободами, привлечением их науке и образо-
ванию, воспитанием, позицией в обществе и 
воспитании детей, отношением к ним пред-
ставителей духовенства и государства и т.д. 
Эти взгляды и соображения можно обобщать 
и сделать такие выводы: Учителя прогрессив-
ных убеждений должны обсуждать вопрос 
женщин, от которых зависит счастливое буду-
щее нации, спасти их от бытовых работ, кото-
рыми они поневоле занимаются веками, найти 
средство для включения их в ряды человече-
ства, показать самоотверженность в пути их 
свободы, и увеличении количества женских 
школ; II съезд должен принимать резолюцию 
по поводу воспитания девушек, достойных 
в будущем быть матерью; Надо открывать 
школы для мусульманских девочек и создать 
в них качественную учебно-воспитательную 
систему. Насколько бы мы развивались, если 

бы открывали школы для девочек, когда от-
крывали русско-мусульманские школы для 
мальчиков». Грамотные, образованные жен-
щины являются «блеском надежды» в пути 
прогресса общества. Народы организуются от 
семей. Организованные от нездоровых семей 
народы не могут быть здоровыми. «Если се-
мья не имеет понимающей свои обязанности 
матери, то она далека от здоровья. Я говорю 
мать и настаиваю»; Как и в других исламских 
странах, так и в Турции женщины в неволе 
и в беде. Открывшиеся несколько школ, не 
могут удовлетворить нужды Турции в этой 
области. Турция и вес мусульманский мир 
должны знать, что народы, организованные 
на семейном рабстве и семейном деспотиз-
ме, никогда не смогут бороться с народами, 
которые организованы на семейном счастье 
и семейной свободе. Женщины составляют 
половину населения. Если она беспомощна, 
бесправна и неграмотна – значит, половина 
населения больна»; Вопрос женщины в ис-
ламском мире – главный вопрос всех вопро-
сов. Наряду с открытием школ для девочек, 
творческие люди должны уделять внимание 
этому вопросу, заниматься пропагандой, разъ-
яснением, написать статьи, книги на эту тему. 
Например, книгу студента Юсифбек Везирова 
«Положение наших женщин» можно считать 
достойным образцом в этой области; В вопро-
се развода, разрушении брака веками мусуль-
манские мужчины и религиозные служители 
совершали большие несправедливости. Этот 
вопрос можно урегулировать справедливыми 
законами шариата и восстановить законные 
права женщин; Надо организовать женские 
благотворительные общества и помогать этим 
обществам. Эти общества должны выполнять 
определенную работу в направлении разви-
тия образованности среди женщин, помогать 
женщинам, которые учатся и которые хотят 
учиться; Февральская буржуазная революция 
1917 года в России привела Магомед Амин 
бека к такому общественно-политическому 
заключению, что должны признаваться изби-
рательные права мусульманских женщин, и 
они должны на равных правах с мужчинами 
участвовать в выборах в государственные и 
правительственные органы. По его мнению, в 
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данном историко-политическом условии «эти 
две вещи могут помогать нашим националь-
ным нуждам»: 1. Участие наших жен в выбо-
рах; 2. Выдача нам избирательных прав в со-
ответствии нашему количеству. «И мужчины, 
и женщины все вместе должны участвовать в 
выборах и взять в свои руки полномочия сво-
их дел»; Учитывая особенность и тонкость 
вопроса образования и воспитания женщин, 
надо для этого составлять отдельные програм-
мы, книги, претворять в жизнь особую работу.

Ф. Кочарли, говоря о воспитании женщин, 
использует образное, и в то же время запоми-
нающееся и логическое сравнение. Он счита-
ет женщину, которую Аллах сотворил по при-
роде и внешности нежно и красиво, красиво 
созданной половиной и общества, и его мужа. 
Здесь он основывается на логику рассказа от 
имени исламского пророка: «Женщины часть 
мужчин».

Фирудин бек показывает, что действитель-
но половину общества составляют женщины. 
Во вторых, женщина является частью семьи, 
помощницей мужа, второй частью семейного 
кольца, в этом смысле она половина мужчи-
ны. Но, к сожалению, в затишье мусульман-
ских народов она отстает в области культу-
ры, остается неосведомленным «о прогрессе 
и развитии», «лишенной уважения и прав», 
«безработной и бесправной», «разочарован-
ной в учебе и воспитании». Одним словом, «в 
позиции мертвой и неподвижной».

И поэтому Кочарли называет женщин «на-
стоящей красотой» нашего общества, но «не-
подвижной половиной». Размашисто говорит 
о вопросе, поднятом в статье «Настоящая 
красота и наша неподвижная половина», ко-
торая напечатана в газете «Тарагги» (1909, 
26 апреля, 29 июля, 4 августа). Показывает, 
что неграмотная и невоспитанная женщина 
не сможет помогать мужу в эманации ума, в 
нравственной жизни, в духовном развитии. 
Она лишена от исполнения своих священных 
обязанностей в семье и обществе. Как непод-
вижное существо, остается только внешне 
красивой. Тогда, как настоящая красота не в 
физиономии, а в уме, зрелости, поведении. И 
поэтому воспитание женщин первоочередная 
задача мусульманского мира. Автор пишет: 

«Когда это знаем в точности, занятие умствен-
ным, нравственным, моральным воспитанием 
должны считать своими первоочередными за-
дачами. Прогресс и развитие зависят от обра-
зования и воспитания наших женщин».

Только тогда сможем приводить в движе-
ние нашу неподвижную часть, открываем ши-
рокую дорогу в нравственное развитие, оздо-
ровлению всего организма».

В начале XX века в творчестве таких на-
ших просветителей, как А. Агаев, Н. Нарима-
нов, У. Гаджибеков, Г.Р. Мирзазаде, А. Шаиг, 
Р. Эфендизаде, Ю.В. Чеменземинли, тема 
женщины, воспитания женщины не забыта, 
как важная проблема времени.

А. Агаев, который считал женщину ве-
дущей силой общества, в своем произведе-
нии, имеющем актуальную идею, ценное 
общественно-политическое, педагогико-вос-
питательное содержание, «Ахунд, Ислам и 
Хатифул-гейб», напечатанной в 1904 году в 
Баку, как отдельная книга, высоко ценит жен-
щину, выходит против ее избиения и физи-
ческого наказания. Сожалеет и говорит: «И в 
XX веке еще встречаются звери, которые бьют 
женщину, по сути это те, которые покланяют-
ся черным силам, являются врагами свободы, 
и не успокоятся, пока не будут раздавлены».

Гафур Рашад Мирзазаде в своей книге 
«Зеркало нации. Просыпайтесь, братья», на-
печатанной в 1908 году, рассказывает о при-
чинах отсталости мусульманского мира, в 
том числе своих соотечественников, и, нако-
нец, предлагает пути для национального воз-
рождения и прогресса. В ряде этих причин и 
путей выхода на переднем плане стоит вос-
питание и образование матерей. По мнению 
интеллигента – педагога: «Объятия матери на-
чальная школа. Воспитанный в объятиях не-
вежественной матери, не воспримет, конечно, 
ислам, шариат, народа, гуманизма. В мировой 
арене пойдут не на свет, а на тьму».

Одним из мыслителей, который обратил-
ся в 10-х годах XX века к женской теме, за-
ботился об их воспитании, прав и свобод, яв-
ляется Ю.В. Чеменземинли. В предисловии 
«Несколько слов», которого добавил в на-
учно-педагогический, воспитательно-публи-
стический трактат «Мать и материнство», 
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писатель говорит, что «женский вопрос» в 
последнее время постоянно заставлял заду-
маться. В результате этого он написал не-
сколько произведений и рассказов, как «По-
ложение наших жен», «Кровавые слезы». 
А потом, продолжение всего этого, пишет 
«Мать и материнство».

В «Положение наших жен» есть текст вы-
ступления перед студентами высшей школы, 
когда он учился в Киеве. Произведение было 
напечатано в Баку в 1913 году, как отдельная 
книга. Автор всесторонне и сжато описывает 
пути общественно-исторического развития 
женщин с начального общественного строя. 
Дает хронику негативного, унизительного 
отношения к женщинам во многих народах 
и социальных обществах после периода ма-
триархата. Показывает, что во многих древ-
них обществах, религиозных объединениях, 
евреи, римляне, греки, Европейские народы, 
арабы и т.д. смотрели на женщину, как на 
бесправному, невольному, второстепенному 
существу. Указывает, что в таких небесных 
книгах, как «Коран», «Библия», «Евангелие», 
высоко ценятся женщины, и добавляет, что, 
к сожалению, из-за фальшивых религиозных 
деятелей гуманное отношение женщинам рас-
толковано неправильно и потеряло свою силу 
в социальной сфере.

У Ю.В. Чеменземинли есть и не напеча-
танная статья «Надо открывать женскую шко-
лу». Здесь автор говорит о роли женских школ 
в образовании и воспитании девочек.

В начале XX века в Баку можно было ви-
деть некоторые книги, посвященные женско-
му воспитанию и право. Эти книги преследу-
ют цели объяснения обществу определенных 
религиозных прав женщин. Из таких книг 
можно показать нижеследующие: «Воспита-
ние женщин» (перевод с арабского языка – 
1902); «Женщины в Исламском мире и мадам 
Ольга» (перевод с персидского языка – 1911); 
Эфендизаде Рашид бек – «Женский вопрос» 
(1912); Басир Немет Гаджиев – «Женский 
мир» (1914); М. Илясзаде – «Подарок женщи-
нам религии – Ислам» (1914) и т.д.

В этот же период в педагогических журна-
лах «Начальная школа» (1906-1908), «Руково-

дитель» (1906–1907) и «Школа» (1911–1920) 
были напечатаны многочисленные статьи, 
стихотворения, рассказы, посвященные учебе, 
воспитанию женщин, особенно малолетних и 
юных девочек, роли в социальной жизни, по-
зиции в быту, семье, в будущем народа. Такие 
материалы были рассчитаны на просвещение 
школьников в указанном направлении и сы-
грали значительную роль как нравственное 
богатство, пропагандистское средство в вос-
питании подрастающего поколения. Те рабо-
ты, которые проделаны в течении XX века в 
Азербайджане в пути развития образования и 
воспитания женщин, постепенно давали свои 
плоды. В начале XX столетия положение в 
этой области получило более интенсивный и 
плодотворный характер. Количество учебных 
заведений для девушек и количество в них 
женщин увеличилось. Совершился положи-
тельный переворот в национальном сознании 
в отношении женщинам. Все это привело к 
успешным результатам. В период Азербайд-
жанской Демократической Республики (1918–
1920) эти результаты показали себя ярче. На-
циональное Азербайджанское правительство 
на официальном уровне превратило в жизнь 
ряд мероприятий, связанных образованием, 
воспитанием правами, свободой женщин. Вы-
росли роль и позиция женщин в обществе, 
были повышены их права, им были даны пра-
ва на выбор, разрешили им работать в госу-
дарственных и правительственных органах. 
Было запланировано привлечение и девушек, 
как и мальчиков, к общему и бесплатному 
обязательному обучению.

В 1920 году, после образования Азербайд-
жанской ССР, в сказанном направлении дела 
были продолжены успешно. Равноправие 
женщин в обществе закрепилось конституци-
ей. В 20-30 годы XX века массовая неграмот-
ность женщин была ликвидирована.

В настоящее время в Азербайджане жен-
щины, как и в других цивилизованных стра-
нах, имеют полное равноправие с мужчинами. 
Они бок о бок работают с мужчинами в го-
сударственных и правительственных органах, 
в области науки, образования, здравоохране-
ния, культуры, экономики.



28

№ 10 / 2017 р.
♦

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агаоглы А. Избранные произведения, Баку, «Шерг-Герб», 2007.
2. Гусейнзаде А., Избранные произведения, «Шерг-Герб», Баку, 2007.
3. Журнал «Фюзат» (1906-1907) (повторное издание), Баку, Чашыоглы, 2007.
4. Кочарли Ф. Избранные произведения, Баку, Азернешр, 1963.
5. Мамедкулизаде Дж. Произведения. В 6-и томах, том VI, Баку, Азернешр, 1985. – 310 стр.
6. Мамедкулизаде Дж. Произведения. В 6-и томах, том III, Баку, Азернешр, 1984. – 291 стр.
7. Мамедкулизаде Дж. Произведения. В 6-и томах, том IV, Баку, Азернешр, 1985.
8. Расулзаде М.А. Произведения, в 5-и томах, IV том, Баку, Ганун, 2013.
9. Расулзаде М.А. Произведения, в 5-и томах, I том, Баку, Азернешр, 1992.
10. Расулзаде М.А. Произведения, в 5-и томах, II том, Баку, Азернешр, 2001.
11.Чеменземинли Ю.В., Произведения, в 3-х томах, III том, Баку, Наука, 1977.



29

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Вагіна О.В.
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності

Університету державної фіскальної служби України

ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО  
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У статті розкриваються теоретико-психологічні аспекти організації і проведення професійного 
психологічного відбору фахівців поліграфа (поліграфологів). Аналізуються теорія і практика здій-
снення навчального процесу деяких курсів з підготовки поліграфологів в Україні та психологічні кри-
терії, якими повинен відповідати кандидат на навчання. У статті намічено напрями вдосконалення 
психологічних аспектів відбору та підготовки кандидатів на навчання професії поліграфолог. 

Ключові слова: поліграф, фахівець-поліграфолог, психологічне забезпечення, професійно-психоло-
гічний відбір, емоційне вигорання, індивідуально-психологічні особливості особистості. 

В статье раскрываются теоретико-психологические аспекты организации и проведения профес-
сионального психологического отбора специалистов полиграфа (полиграфологов). Анализируются 
теория и практика осуществления учебного процесса некоторых курсов подготовки полиграфологов  
в Украине и психологические критерии, которым должен отвечать кандидат на учебу. В статье на-
мечены направления совершенствования психологических аспектов отбора и подготовки кандида-
тов на обучение профессии полиграфолог.

Ключевые слова: полиграф, специалист-полиграфолог, психологическое обеспечение, профессио-
нально-психологический отбор, эмоциональное выгорание, индивидуально-психологические особеннос-
ти личности.

The article is dedicated to і some theoretical psychological aspects of organization and conducting of 
professional psychological selection of candidates for polygraph-examiners’ training. The authors analyse 
theory and practice of educational process in our country, devoted to training of polygraph examiners, 
underline the importance of psychological criteries for candidates on the position of polygraph examiner. 
The article discloses some directions of improovement of psychological aspects of polygraph training and 
psychological selection of most appropriate canidates. 

Key words: polygraph, polygraph examiner, psychological support, professional psychological selection, 
emotional burnout, individual psychological traits.

Поліграф являє собою спеціальний 
комп’ютерний технічний засіб, що здійснює 
реєстрацію змін психофізіологічних реакцій 
людини, які є результатом психологічних про-
цесів у відповідь на пред’явлення їй за спе-
ціальною методикою певних психологічних 
стимулів. Поліграф має відповідну сертифіка-
цію, прилад не завдає шкоди життю, здоров’ю 
людини та навколишньому середовищу. Він 
широко використовується із середини ХХ сто-
річчя у багатьох розвинутих країнах світу, 
практика застосування приладу свідчить про 
те, що він надає можливість отримання від 
людини інформації, яку іншим шляхом дуже 
складно виявити. 

За останні роки успішно розвиваються 
такі напрями використання поліграфа, як від-
бір кадрів у професіях підвищеного ризику, 
а також розкриття і розслідування злочинів. 
Результати поліграфних обстежень персоналу 

в багатьох країнах Європи свідчать про їх ви-
соку ефективність в профілактиці злочинних 
проявів, службових порушень та девіацій по-
ведінки. На сьогодні поліграф застосовується 
приблизно у 70 країнах, у тому числі в пра-
воохоронних структурах США, Туреччини, 
Ізраїлю, Росії, Білорусі, Молдови, Литви, 
Польщі тощо [1-9]. Слід зазначити, що Укра-
їна на теперішній час знаходиться на етапі 
розвитку психофізіологічної детекції брехні, 
якому притаманні сучасні комп’ютерні техно-
логії, валідні поліграфологічні методики, вдо-
сконалені математичні алгоритми обрахунку 
поліграм, можливість всесвітнього обміну 
поліграфологічними знаннями і досвідом. 
Поліграфологові, в багатьох випадках, дово-
диться вирішувати людські долі в прямому 
сенсі цього слова. Його невмілі дії можуть не 
тільки негативно відбитися на довірі до ньо-
го, як фахівця, а й завдати непоправної шкоди 
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людині [10]. Проте питання психологічного 
забезпечення професійного відбору фахівців-
поліграфологів залишається не вирішеним. 
Тому метою статті є визначення теоретичних 
засад організації і проведення такого відбору 
для правоохоронних органів держави.

Можна з упевненістю стверджувати, що 
точність самого поліграфа, як приладу, майже 
досягла досконалості і за даними досліджень 
іноді сягає 98-99%. Однак, результат полігра-
фологічного обстеження не буде об’єктивним, 
якщо оперувати поліграфом (яким би доско-
налим він не був) буде фахівець, який не від-
повідає висунутим до цього виду діяльності 
критеріям [11].

Незважаючи на те, що поліграф вико-
ристовується близько ста років, професія 
поліграфолога в чистому вигляді ще до-
сить рідкісна і, хоча присутня в офіційно-
му переліку професій (у листопаді 2010 р. 
в Національному класифікаторі професій 
України ДК 003:2010 було офіційно зареє-
стровано професію «експерт-поліграфолог» 
(наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 
№ 327): розділ 2. Професіонали. Додаток А 
(обов’язковий), код 2144.2), але розробленої 
професіограми поки що немає. Останнім ча-
сом ми бачимо спроби деяких Народних де-
путатів України законодавчо регламентувати 
застосування поліграфних опитувань в на-
шій державі, а також нормативно закріпити 
проведення поіграфних досліджень в право-
охоронних органах [2; 3; 4]. 

На сьогодні ми можемо сформулювати де-
які вимоги до поліграфологів, висунуті часом 
і власним дослідженням практики такого виду 
діяльності.

Як показало дослідження, професія полі-
графолога, перш за все, пред’являє до особис-
тості фахівця високі суспільні вимоги, такі, як 
соціальна зрілість, наявність життєвого досві-
ду, високі моральні якості, а також моральні 
цінності, спрямовані, перш за все, на повагу 
до людей.

Аналізуючи вимоги деяких курсів з під-
готовки поліграфологів в Україні, можна 
зробити висновок про те, що обов’язковими 
соціально-психологічними критеріями, яким 
повинен відповідати кандидат на навчання, є:

– вік від 26 років, досвід роботи в колекти-
вах і взаємин з людьми від 3-х років;

– комунікабельність, вміння налагодити 
спілкування і підтримати розмову;

– шанобливе ставлення до людей;
– вища освіта (спеціаліст, магістр);
– достатній інтелектуальний розвиток, різ-

нобічність інтересів, широкий кругозір;
– високий рівень ерудиції, логіки мислен-

ня і вольових якостей;
– наявність стійкого інтересу до професії;
– вміння і бажання навчатися і саморозви-

ватися;
– реальна зацікавленість у навчанні з ме-

тою подальшого професійного становлення в 
якості експерта – поліграфолога;

– здатність приймати самостійні рішення і 
протистояти чужій думці;

– висока стійкість до стресів;
– відсутність залежностей або психологіч-

них розладів;
– творчий потенціал;
– вміння добре працювати з ПК на рівні 

впевненого користувача [12–13].
Хотілося б підкреслити що бажання на-

вчатися і саморозвиватися є важливою ви-
могою до кандидата, так як на даний час го-
стро відчувається потреба в відповідальних, 
ініціативних, самостійних фахівцях, здатних 
постійно вдосконалювати свою особистість і 
діяльність. Це викликано необхідністю швид-
кого оновлення знань, що диктується умовами 
сучасного суспільного розвитку, а також тим 
що наука поліграфа не стоїть в своєму роз-
витку на місці.

Спираючись на результати проведеного 
дослідження, вважаємо, що при проведенні 
відбору кандидатів для навчання професії по-
ліграфолога необхідно проведення професій-
ного психологічного відбору найбільш при-
датних осіб.

Так, для вивчення загального рівня інте-
лектуальних здібностей, вербального і не-
вербального інтелекту, логічного мислення, 
схильності до аналізу, узагальнення, інтер-
претації отриманих даних, можливе вико-
ристання деяких субтестів досить надійного 
і валідного тесту Р. Амтхауера, зокрема, вер-
бальних №№ 2 і 3 і «виключення зайвого» і 
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«доповнення слова»; № 4 «класифікація і сис-
тематизація»; № 6 «індуктивне мислення»; 
№№ 7 і 8 «просторовий інтелект».

Для оцінки індивідуально-психологічних 
особливостей особистості пропонується ви-
користовувати опитувальник Р. Кеттелла, 
який дозволяє досліджувати особистість по 
шістнадцяти факторам і дає різнобічне уяв-
лення про особистісні риси.

Для діагностики особливостей міжосо-
бистісних відносин, поведінки в конфлікті, 
доцільно використовувати методику Т. Лірі. 
Для визначення нервово-психічної стійкос-
ті – методики «Прогноз», САН, рівня агресії – 
опитувальник Басса-Дарки. Досить інформа-
тивним може бути використання проективних 
методик – «Неіснуюча тварина», «Людина під 
дощем» тощо [14].

Не зайвим буде згадати і про емоційне 
вигорання, якому піддаються поліграфоло-
ги. Професія передбачає як постійні трива-
лі контакти з людьми в незвичайній для них 
атмосфері в процесі проведення поліграфно-
го опитування, так і високу особисту відпо-
відальність фахівця при прийнятті рішень за 
результатами досліджень, в значній мірі впли-
вають на подальшу долю цих людей. Тому 
важливим є здійснення подальшого психоло-
гічного супроводу фахівців-поліграфологів, у 
ході якого варто діагностувати психологічний 
стан фахівців, навчати їх методам саморегу-
ляції та психоемоціонального розвантаження.

Відомо, що людина, яка працює відповід-
но до своїх здібностей, відчуває задоволення 

від своєї роботи, є психологічно здоровою, 
діє не перенапружуючись. Сам процес робо-
ти викликає у неї почуття піднесення творчих 
сил, у такої людини гарний настрій і загаль-
ний позитивний тон життя. Якщо ж людина 
не розрахувала своїх можливостей, то це при-
зводить до протилежних результатів. В силу 
своєї сумлінності вона може досягти певних 
успіхів в роботі, але успіхи ці дадуться їй ці-
ною великої нервово-психологічної напруги, 
що може призвести до втрати працездатності, 
професійних захворювань. Правильний вибір 
професії забезпечує для людини повноцінне 
щасливе життя, сприяє утворенню моральних 
і духовних цінностей [15].

Підсумовуючи вищевикладене, вважає-
мо, що при відборі і підготовці фахівців-по-
ліграфологів важливо враховувати не тільки 
біографічні дані кандидатів, але й їх інди-
відуально-психологічні особливості, серед 
яких найбільше значення мають здатність 
працювати з людьми, інтелектуальні якос-
ті, мотивація до професійної діяльності, а 
також характерологічні і емоційно-вольові 
якості, духовний світ, ставлення до реаль-
ності, прагнення до самореалізації. Відпо-
відно до цього, з метою професійного від-
бору доцільно використовувати комплекс 
психодіагностичних методик, який включає 
в себе опитувальники Р. Кеттелла, Т. Лірі, 
методики «Прогноз», САН і Басса-Дарки. 
Можливо також використання проективних 
методик – «Неіснуюча тварина», «Людина 
під дощем» тощо. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ  
У КОНТЕКСТІ ПОТРЕБИ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПАТРІОТИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

У статті досліджено проблему підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти до патріотич-
ного виховання дітей. Проаналізовано навчальні програми зі спеціальності «Дошкільна освіта», наве-
дено результати констатувального етапу дослідження та представлено експериментальну модель 
підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників.

Ключові слова: патріотичне виховання, майбутні вихователі дошкільних навчальних закладів, 
експериментальна модель.

В статье исследована проблема подготовки будущих специалистов дошкольного образования к 
патриотическому воспитанию детей. Проанализированы учебные программы по специальности «До-
школьное образование», приведены результаты констатирующего этапа исследования и представле-
на экспериментальная модель подготовки будущих воспитателей к патриотическому воспитанию 
дошкольников.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, будущие воспитатели дошкольных учреждений, 
єкспериментальная модель.

The article deals with the peoblem of future preschool education specialists’ preparation for children’s 
patriotic upbringing. The curriculum in “Preschool education” specialty has been analyzed, the results of the 
ascertaning phase of the research have been given, the experimental model of future teachers’ training for 
preschool children’s patriotic upbringing has been presented.

Key words: patriotic education, future preschool educators, experimental model.

Актуальність дослідження проблеми під-
готовки майбутніх вихователів до патріотич-
ного виховання дошкільників визначається 
низкою обставин – соціально-політичною, 
економічною ситуацією, що склалися нині  
в Україні, переоцінкою суспільних ціннос-
тей, потребою готовності майбутнього по-
коління до захисту своєї держави, активної 
участі в її розвитку, ціннісному ставленні до 
суспільства.

У Концепції національно-патріотично-
го виховання дітей та молоді (16.06.2015 р.) 
визначено мету, завдання, принципи, шляхи 
реалізації, етапи впровадження та методичні 
рекомендації щодо національно-патріотично-
го виховання [1].

На сучасному етапі розвитку українського 
суспільства ВНЗ повинні віддати пріоритети 
вихованню патріотизму як складнику світо-
гляду студента та його ставленню до рідної 
країни, інших націй та народів, національних 
святинь, посиленню любові до України, мови, 

почуттю відповідальності за її незалежність, 
збереженню матеріальних і духовних ціннос-
тей. Особливо це стосується майбутнього ви-
хователя, який у своїй професійній діяльності 
має здійснювати патріотичне виховання до-
шкільників.

Отже, формування патріотичної свідо-
мості, плекання патріотичних почуттів у 
майбутніх вихователів дошкільних закладів 
є запорукою виховання подібних почуттів у 
вихованців і актуальним завданням сучасної 
професійної освіти.

Численні дослідження провідних укра-
їнських науковців присвячені проблемам, 
пов’язаним з вихованням почуття патріотизму 
у молодого покоління: взаємозв’язок патрі-
отичного, громадянського та національного 
виховання висвітлено в працях В. Гонського, 
М. Качура, О. Коркішко, І. Мартинюка, В. Па-
плужного, Ю. Римаренка, О. Сухомлинської, 
Г. Шевченка та ін.; національно-патріотич-
не виховання на традиціях українського на-
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роду розглядали О. Вишневський, О. Гевко, 
М. Стельмахович, П. Щербань та ін.

Останнім часом виконано низку дисерта-
ційних досліджень з проблем патріотичного 
виховання дітей та молоді (Р. Петронговський 
«Формувaння патріотизму старшокласників 
у позанавчальній виховній діяльності», 2002; 
О. Гевко «Націонaльно-пaтріотичне вихован-
ня студентів вищих педaгогічних закладів 
засобaми декоративно-ужиткового мисте-
цтва», 2003; О. Абрaмчук «Пaтріотичне ви-
ховання студентів вищих технічних навчаль-
них закладів», 2006; О. Стьопіна «Виховaння 
пaтріотизму у студентської молоді зaсобами 
мистецтва», 2007; М. Качур «Патріотичне 
виховання молодших школярів засобами ху-
дожнього краєзнавства», 2010; М. Тимчик 
«Пaтріотичне виховaння стaрших підлітків 
у процесі фізкультурно-мaсової роботи», 
2012; В. Мірошніченко «Теоретико-методич-
ні засaди патріотичного виховання майбутніх 
офіцерів-прикордонників», 2012), але недо-
статньо розглянутою є проблема підготовки 
майбутніх вихователів до патріотичного ви-
ховання дошкільників.

Метою публікації є теоретичне обґрунту-
вання моделі ефективної підготовки майбут-
ніх вихователів до патріотичного виховання 
дітей дошкільного віку.

З цією метою було проаналізовано на-
вчальні програми спеціальності «Дошкільна 
освіта» та проведено анкетування студентів 
ВНЗ відповідної спеціальності.

Аналіз навчальних програм показав, що 
завдання патріотичного виховання студентів 
реалізуються в таких навчальних дисциплі-
нах, як: «Педагогіка», «Актуальні проблеми 
сучасної дошкільної освіти», «Основи приро-
дознавства з методикою», «Теорія та методи-
ка формування елементарних математичних 
уявлень», «Формування професійної культу-
ри майбутнього вихователя ДНЗ», «Розвиток 
творчих здібностей дошкільників», «Етнопе-
дагогіка», «Формування культури здоров’я 
майбутнього вихователя ДНЗ», «Підготовка 
майбутніх вихователів ДНЗ до навчання ру-
хових дій», «Основи екології дошкільників», 
«Теорія і методика співпраці з родинами», 
«Сучасна українська мова з практикумом», 

«Теорія та методика музичного виховання», 
«Етика та естетика».

Навчальна дисципліна «Педагогіка» зо-
середжує увагу майбутніх вихователів ДНЗ 
на такому аспекті, як український виховний 
ідеал, що передбачає побудову мети і змісту 
виховання на засадах національно-патріотич-
ного виховання. Зокрема, заплановано ви-
вчення змістових компонентів національно-
го виховання в Україні, побудову освітнього 
процесу на принципі культуровідповідності, 
ціннісному ставленні до духовних надбань 
українського народу тощо.

Згідно з робочою програмою викладання 
навчальної дисципліни «Педагогіка дошкіль-
на», під час розгляду теми «Гра дитини до-
шкільного віку» заплановано зосередити ува-
гу студентів на порівняльній характеристиці 
сучасних і народних іграшок, визнанні безпо-
середньої ролі народної іграшки у розвитку 
дитини дошкільного віку; опрацьовуючи тему 
«Сюжетно-рольова гра дітей дошкільного 
віку», студенти розроблятимуть й організову-
ватимуть ігри, що передбачають закріплення 
атрибутів патріотичної символіки сьогодення 
та реалій побуту, якими користувались пра-
щури українців (державні символи, україн-
ські національні страви, посуд, одяг тощо). 
Тема «Взаємодія родинного і суспільного ви-
ховання. Національно-патріотичне виховання 
дошкільнят» розрахована на характеристику 
показників моральності людини та вияв па-
тріотизму.

У межах навчальної дисципліни «Теорія і 
методика співпраці з родинами» розглядаєть-
ся тема «Національно-патріотичне вихован-
ня дітей дошкільного віку: співпраця сім’ї та 
ДНЗ» у процесі вивчення якої увага студентів 
зосереджується на плануванні роботи з патрі-
отичного виховання у ДНЗ для різних вікових 
груп відповідно до вимог МОН України та ві-
кових особливостей дітей.

Одним із пріоритетних завдань навчально-
го курсу «Основи природознавства з методи-
кою» є формування та розвиток національної 
самосвідомості студентів на основі почуття 
любові до природи та турботливого ставлен-
ня до неї. По закінченню вивчення даної дис-
ципліни студенти повинні вміти знайомити 



35

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

дітей з народними традиціями природокорис-
тування, обрядами та святковими сезонними 
драматичними дійствами, легендами, пісня-
ми, малими фольклорними жанрами природ-
ничого змісту.

Навчальна дисципліна «Навчання рухових 
дій дітей дошкільного віку» зосереджує увагу 
студентів на використанні українських народ-
них ігор для розвитку рухових дій дошкільників.

У межах навчальної дисципліни «Інтегра-
ція в системі дошкільної освіти» вивчається 
питання планування освітньої роботи на кон-
цептуальних засадах національно-патріотич-
ного виховання дітей дошкільного віку.

Під час вивчення навчальної дисципліни 
«Актуальні проблеми сучасної дошкільної 
освіти» вивчаються теми «Національне ви-
ховання в Україні на засадах гуманності та 
цінності кожної особистості», «Патріотичне 
виховання дітей дошкільного віку», де вине-
сено для обговорення такі питання: проблеми 
виховання патріота у педагогічній спадщині 
видатних педагогів України, теоретико-мето-
дологічні аспекти національно-патріотичного 
виховання, практичний досвід національно-
патріотичного виховання дошкільників у ДНЗ 
Чернігівщини.

Звернення до проблеми національно-па-
тріотичного виховання дітей заплановане і 
у процесі викладання навчальної дисциплі-
ни «Вступ до спеціальності», зокрема в темі 
«Основні риси сучасного вихователя дошкіль-
ного навчального закладу», де наголошується, 
що основними особистісними рисами мають 
бути патріотизм, громадянська відповідаль-
ність, любов до рідної землі.

У межах вивчення спецкурсу «Формуван-
ня професійної культури майбутнього вихо-
вателя ДНЗ» розглядаються питання націо-
нально-патріотичного виховання студентської 
молоді в сучасних умовах; духовні цінності як 
орієнтири виховання; виховання студентської 
молоді в дусі патріотизму та національної са-
мосвідомості. Ці питання внесено до навчаль-
ної та робочої програм зі спецкурсу.

Під час вивчення спецкурсу «Етнопеда-
гогіка» відбувається безпосереднє виховання 
студентської молоді в національно-патріотич-
ному дусі, тому Концепцію національно-па-

тріотичного виховання дітей і молоді внесено 
до списку використаної та рекомендованої 
літератури в навчальній та робочій програмах 
Потенціал спецкурсу містить значні можли-
вості для виховання любові до української 
культури. Він націлений на те, щоб майбутні 
фахівці були здатні в професійній діяльності 
використовувати народний досвід виховання 
та навчання в сучасних умовах, прилучати до-
шкільників до світу української традиційної 
культури, виховувати почуття любові до неї 
через використання етнопедагогічних засобів. 
Крім того, тема «Виховання патріотичних по-
чуттів у майбутніх вихователів ДНЗ» запро-
понована для обговорення під час роботи на 
семінарському занятті. 

Одним із головних завдань навчальної 
дисципліни «Нові інформаційні технології» 
є вміння добирати зміст, завдання, тематику 
проектної діяльності з метою національно-па-
тріотичного виховання.

Необхідно зазначити, що національно-па-
тріотичне виховання спрямоване на посилен-
ня патріотичного виховання дітей та молоді, 
що діє на основі національних та європей-
ських цінностей та визначає нову стратегію 
цілеспрямованого і ефективного процесу ви-
ховання суб’єкта громадянського суспільства, 
громадянина-патріота України.

Аналіз навчальних програм зі спеціальнос-
ті «Дошкільна освіта» засвідчив, що майже 
всі дисципліни, які включені до навчального 
плану, передбачають завдання національно-
патріотичного виховання студентів. Проте 
було встановлено, що в більшій мірі викладачі 
звертають увагу на формування патріотичної 
свідомості студентів і недостатньо приділя-
ють уваги вихованню почуттів та залученню 
їх безпосередньо до патріотичної діяльності.

Недостатність формування готовності до 
здійснення патріотичної діяльності засвідчи-
ли і результати констатувального етапу дослід- 
ження.

Відтак, аналіз відповідей студентів свід-
чить, що 88,3% із них визначають поняття «па-
тріотизм», акцентуючи на почуттєвому аспек-
ті (відповіді типу «Це любов до Батьківщини, 
звичаїв, традицій») і лише 11, 7% опитаних 
включають діяльнісний аспект (відповіді типу 
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«Це відданість та невід’ємна участь у громад-
ському житті своєї країни, віра у краще її май-
бутнє»). При цьому лише 54,2% з них вважають 
себе патріотами, натомість 39,6% – утрудню-
ються дати відповідь, а 6,2% опитаних – вза-
галі не вважають себе патріотами держави.

Лише 62,7% опитаних зазначили, що па-
тріотичне виховання має здійснюватися на 
всіх ланках освіти (починаючи з ДНЗ і закін-
чуючи ВНЗ), натомість 37,3%  – студенти, які 
назвали лише ДНЗ або ВНЗ.

Серед чинників, які найбільше вплинули 
на формування патріотичних почуттів студен-
тів, були ними названі такі: оточуючі люди, 
друзі – 36,7%, батьки – 22,2%, школа – 19,8%, 
ЗМІ – 11,5% і лише 9,8% – університет. Від-
повіді студентів дають підстави вважати, що 
не всі навчальні предмети, в яких заплановані 
завдання патріотичного виховання, повністю 
реалізують їх на практиці.

Зокрема 51,4% студентів зазначили, що 
вони недостатньо ознайомлені із особливос-
тями організації роботи з патріотичного вихо-
вання дошкільників.

Крім того, за визначеними нами критері-
ями, було встановлено, що високий рівень 
готовності до патріотичного виховання дітей 
мають 31,6% студентів, середній – 57,7% та 
початковий – 10,7%.

На основі аналізу навчально-методичного 
забезпечення спеціальності «Дошкільна осві-
та» та проведеного констатувального етапу 
дослідження нами було розроблено експери-
ментальну модель підготовки майбутніх ви-
хователів до патріотичного виховання дітей 
(рис. 1), яка містить такі компоненти з ура-
хуванням вікових особливостей та специфіки 
професійної підготовки студентів ВНЗ у меж-
ах цілісного педагогічного процесу: цільовий 
(мета), суб’єкт-об’єктний блок (принципи та 
функції підготовки фахівців до патріотично-
го виховання дошкільників), змістовий, опе-
раційно-технологічний (педагогічні умови 
ефективної підготовки майбутніх вихователів 
до патріотичного виховання) та результатив-
ний (моніторинго-оцінний) блок.

Цільовий компонент є системоутворю-
вальним та визначає функціонування всіх ін-
ших компонентів моделі.

У контексті нашого дослідження мета під-
готовки майбутніх фахівців з дошкільної осві-
ти до патріотичного виховання дітей включає 
в себе:

– формування у студентів патріотичної 
свідомості на основі знання культури, мови 
та традицій свого народу в процесі засвоєння 
досвіду пізнавальної діяльності;

– формування почуття любові, співчуття і 
гордості за свою Батьківщину, вірності своїй 
державі, готовності піклуватися про неї;

– формування ціннісного відношення до 
своєї держави, розвиток мотивів і досвіду 
служіння Батьківщині у процесі засвоєння до-
свіду еволюційно-ціннісніх стосунків;

– оволодіння студентами теоретичними 
знаннями та практичними навичками форму-
вання патріотичних почуттів у дошкільників;

– створення умов для успішної соціалізації 
студентів, саморозвитку кожного з них як осо-
бистості, індівідуальності, як суб’єкта патріо-
тичної поведінки і діяльності у процесі засво-
єння дієво-практичного досвіду [2, с. 50-51].

Суб’єктно-об’єктний компонент (прин-
ципи, функції підготовки майбутніх виховате-
лів до патріотичного виховання дітей). 

1. Принцип національної спрямованості 
(передбачає формування національної само-
свідомості, виховання любові до рідної землі, 
українського народу, шанобливого ставлення 
до його культури; поваги до культури всіх на-
родів, які населяють Україну). 

2. Принцип самоактивності й саморе-
гуляції (забезпечує розвиток у студентів 
суб’єктних характеристик; виробляє грома-
дянську позицію особистості, почуття відпо-
відальності за її реалізацію в діях та вчинках).

3. Принцип полікультурності (передбачає 
інтегрованість української культури в євро-
пейський та світовий простір, створення для 
цього необхідних передумов).

4. Принцип соціальної відповідності (обу-
мовлює потребу узгодження змісту і методів 
патріотичного виховання з реальною соціаль-
ною ситуацією). 

5. Принцип історичної і соціальної пам’яті 
(спрямований на збереження духовно-мо-
ральної і культурно-історичної спадщини 
українців). 
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Мета: підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання 
дошкільників в умовах освітньо-виховного середовища ВНЗ

Специфічні принципи:
- національної свідомості;
- самоактивності і саморегуляції;
- полікультурності;
- соціальної відповідальності;
- історичної і соціальної пам’яті;
- міжпоколінної наступності

Функції:
- орієнтовна; 
- мотиваційно-мобілізаційна;
- організаційна; - перетворювальна;
- координувальна; - контрольна;
- прогностична; - корекційна

Зміст підготовки студентів до патріотичного виховання дошкільників

Когнітивно-
збагачувальни
й етап

Репродуктивно-
діяльнісний етап

Конструктивно-
творчий етап

Оцінно-
регулятивний 
етап

Педагогічні умови

Освітньо-виховне патріотичне 
середовище спрямоване на: 
- використання виховного потенціалу 
навчальних предметів з метою патріотичного 
виховання студентів; - залучення студентів до 
патріотичної діяльності та участі в соціально-
значущих проектах патріотичного спрямування; 
- активне вивчення майбутніми вихователями 
національно-культурної спадщини українського 
народу

Особистість педагога, яка 
включає професійну компетентність
(соціально-педагогічну, 
організаційно-управлінську, 
рефлексивно-комунікативну) та 
особистісні якості (моральні, 
інтелектуальні, вольові та емоційні)

Критерії та показники готовності майбутніх фахівців з дошкільної 
освіти до патріотичного виховання дітей

Гносеологічний Операційни Аксіологічни

Рівні готовності до патріотичного виховання

Високий Середній Початковий

Результат: сформована готовність до патріотичного виховання дошкільників

Рис. 1. Експериментальна модель підготовки майбутніх вихователів  
до патріотичного виховання дітей
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6. Принцип міжпоколінної наступності, 
який зберігає для нащадків зразки української 
культури, етнокультури народів, що живуть в 
Україні [1, с. 6-7]. Цей принцип передбачає 
використання у вихованні вкорінену в глиби-
нах народного життя систему базових ціннос-
тей, які впродовж тисячоліть формували різні 
покоління, створюючи обличчя народу і нації, 
зумовлюючи абсолютно певний тип особис-
тості; відображає єдність і різноманіття соці-
ального і народного компонентів у патріотич-
ному вихованні. 

На основі аналізу психолого-педагічних 
досліджень (В. Гінецинський, Н. Кузьміна, 
А. Маркова, І. Липський та ін.) виділяємо такі 
функції: 

1) орієнтовна функція (пояснює мету па-
тріотичного виховання та ціннісні характе-
ристики патріота як ідеала виховання);

2) мотиваційно-мобілізаційна функція 
(включає вміння збуджувати інтерес, увагу, 
спонукати до активності, переводити знання 
в практичні дії, оцінювати діяльність, вчинки, 
активізувати механізми саморозвитку особис-
тості студента); 

3) організаційна функція (передбачає ство-
рення умов для включення всіх суб’єктів і 
об’єктів діяльності у процес досягнення по-
ставлених цілей підготовки майбутніх фахів-
ців з дошкільної освіти до патріотичного ви-
ховання дітей);

4) перетворювальна функція (вимагає 
від педагога творчого підходу до організації 
освітнього процесу, включення майбутніх ви-
хователів в направлену і ціннісно-орієнтовану 
патріотичну діяльність);

5) координувальна функція (передбачає 
уміння майбутніх вихователів встановлювати 
контакти з батьками і колегами, брати участь 
у педагогічній освіті батьків, розкривати їм 
призначення, зміст, методи патріотичного ви-
ховання дітей, спонукати батьків до активної 
участі в спільній патріотично-орієнтованій  
діяльності); 

6) контрольна функція (пов’язана з відсте-
женням соціального замовлення на формуван-
ня особистості – патріота своєї Батьківщини 
на заняттях, у процесі позааудиторної роботи 
та виховної роботи);

7) прогностична функція (дозволяє здій-
снювати прогноз стану й динаміки підготовки 
майбутніх вихователів до патріотичного вихо-
вання дошкільників); 

8) корекційна функція (дозволяє змінюва-
ти негативні моменти цілісного педагогічно-
го процесу, впливати на динаміку зростання 
рівня готовності студентів до патріотичного 
виховання дошкільників і підвищення якіс-
них характеристик патріотичного виховання) 
[2, с. 54-57].

Змістовий компонент є найважливішим у 
моделі підготовки студентів до патріотичного 
виховання дошкільників і охоплює три етапи 
реалізації змістової складової:

1. Когнітивно-збагачувальний (ознайом-
лення із науково-теоретичною базою наці-
онально-патріотичного виховання; змістом, 
специфікою, умовами, технологіями, метода-
ми, засобами, формами, прийомами вихован-
ня патріотичних почуттів у дітей дошкільно-
го віку; етнонаціональними особливостями 
української культури). 

2. Репродуктивно-діяльнісний (аналіз ме-
тодичних посібників та перспективних, ка-
лендарних планів з дошкільної освіти з точки 
зору їх відповідності змісту патріотичного 
виховання дітей; опрацювання наукової літе-
ратури).

3. Конструктивно-творчий (підготовка сту-
дентами конспектів занять для дітей дошкіль-
ного віку, спрямованих на патріотичне ви-
ховання; розробка сценаріїв свят, ранків для 
дошкільників, методичних посібників із па-
тріотичного виховання; участь у громадських 
ініціативах, святах, інших заходах, спрямова-
них на виховання почуття патріотизму; про-
ведення занять з декоративно-прикладного 
мистецтва).

Операційно-технологічний компонент 
включає в себе педагогічні умови ефективної 
підготовки майбутніх вихователів до патріо-
тичного виховання дошкільників. Нами було 
виділено такі педагогічні умови:

1) освітньо-виховне патріотичне середови-
ще, спрямоване на використання виховного 
потенціалу навчальних предметів з метою па-
тріотичного виховання майбутніх педагогів; 
залучення студентської молоді до патріотич-
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ної діяльності та участі в соціально-значущих 
проектах патріотичного виховання; викорис-
тання інноваційних методів і форм залучення 
майбутніх педагогів до національно-культур-
ної спадщини українського народу;

2) особистість педагога, яка включає про-
фесійну компетентність (соціально-педаго-
гічну, організаційно-управлінську, рефлек-
сивно-комунікативну) та особистісні якості 
(моральні, інтелектуальні, вольові та емоцій-
ні). Сучасний педагог повинен володіти за-
гальною культурою, світоглядними орієнти-
рами та духовними цінностями. Якщо педагог 
сам не є патріотом своєї Батьківщини, це не-
гативно впливає на формування патріотичних 
якостей студентів. Саме викладач має під-
тримувати і розвивати в студентів цінність 
Батьківщини, рідного слова, культу батька й 
матері, родини й роду разом з цінностями то-
лерантності, порозуміння, солідарності, рів-
ноправності й рівноцінності усіх через відпо-
відну мотивацію.

Результативний компонент включає в себе 
критерії, показники та рівні готовності май-
бутніх фахівців до патріотичного виховання 
дошкільників.

Результатом готовності студентів до ви-
ховання первинних патріотичних почуттів у 
дошкільників, за С. М. Паршук [3, с. 9-10], є 
професійно-виховна готовність, яка включає 
такі критерії:

1) гносеологічний (у галузі теорії і методи-
ки виховного процесу, в галузі фахових пред-
метів).

2) операційний (у галузі методики вихов-
ного процесу і фахових предметів).

3) аксіологічний (самооцінка і взаємооцін-
ка підготовленості, рівня вихованості, визна-
чення шляхів професійного самовдоскона-
лення).

Показниками прояву гносеологічного кри-
терію є: обізнаність із сутністю, змістом, за-
собами, формами і методами патріотичного 
виховання; знання національних традицій, 
символів, звичаїв і оберегів; обізнаність із 
сутністю і специфікою національно-патріо-
тичного виховання у ДНЗ. 

Показниками прояву операційного кри-
терію є: вміння розробляти плани, сценарії і 

конспекти виховних заходів з дітьми; вміння 
здійснювати патріотичне виховання дошкіль-
ників на практиці; наявність практичних 
умінь з різних видів народної творчості. 

Показниками прояву аксіологічного крите-
рію є взаємооцінка і самооцінка.

На основі вищезазначених критеріїв нами 
було визначено рівні готовності студентів до 
патріотичного виховання дошкільників: висо-
кий, середній, початковий.

Високий рівень характеризується стійкою 
усвідомленістю щодо значущості патріотич-
ного виховання дітей, передбачає сформова-
ність теоретичних знань і практичних умінь 
щодо патріотичного виховання дошкільників, 
відзначається наявністю творчої ініціативи, 
прагненням до самовдосконалення, активною 
творчою позицією.

Середній рівень характеризується зацікав-
леністю студентів у патріотичному вихованні 
дітей, поверховими теоретичними знаннями 
сутності змісту, форм і напрямів патріотич-
ного виховання. Виявляється недостатня ком-
петентність у практичній діяльності, відсутня 
творча ініціатива.

Початковий рівень відображає слабку орі-
єнтацію студентів щодо сутності патріотично-
го виховання, відсутність усвідомлення значу-
щості патріотичного виховання у виховному 
процесі сучасного ДНЗ, педагогічні вміння 
сформовані на репродуктивному рівні, носять 
випадковий, нестабільний характер.

Отже, розроблена експериментальна мо-
дель підготовки майбутніх вихователів до 
патріотичного виховання дітей спрямована 
на формування патріотичних якостей духо-
вно-морального, емоційно-чуттєвого, інте-
лектуального та діяльнісно-поведінкового 
характеру. У процесі підготовки у студентів 
формується ставлення до себе, свого наро-
ду і Батьківщини. Воно виявляється у відпо-
відних почуттях, свідомості і діяльності, що 
ґрунтується на самоідентифікації та потребі в 
інтеріоризації системи цінностей, серед яких 
належне місце посідає патріотизм.

Патріотичне виховання повинно бути 
основою навчально-виховної роботи на всіх 
ланках освіти, оскільки необхідно вихова-
ти особистість, яка має почуття гордості за 
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свою державу, сумлінно виконує громадські 
обов’язки, усвідомлює соціальні проблеми 

Батьківщини та українського народу, любить 
рідних та близьких людей.
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ  
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ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА ПРОБЛЕМА
У статті зроблено спробу виділити найбільш характерні ознаки розвитку та організації есте-

тичного виховання учнів засобами національного пісенного фольклору протягом історичного минуло-
го. При цьому до уваги взято матеріали, що характеризують зв’язки естетичного виховання засобами 
національного пісенного фольклору з культурою від стародавньої доби до розвитку музично-естетич-
ної культури у ХХ – початку ХХІ століття.

Ключові слова: естетичне виховання, національний пісенний фольклор, етнокультурна спадщи-
на, соціально-історичне середовище.

В статье сделана попытка выделить наиболее характерные признаки развития и организации 
эстетического воспитания учеников средствами национального песенного фольклора на протяжении 
исторического прошлого. При этом к вниманию взяты материалы, которые характеризуют связи 
эстетического воспитания средствами национального песенного фольклора с культурой от старин-
ных времен до развития музыкально-эстетической культуры в ХХ – начала ХХІ столетии.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, национальный песенный фольклор, этнокультурное 
наследство, социально-историческая среда.

The article attempts to identify the most characteristic features of the development and organization of 
aesthetic education of pupils by means of national song folklore throughout the historical past.At the same 
time the materials that characterize the relation of aesthetic education by means of national folk songs with 
the culture from ancient times to the development of the musical-aesthetic culture in the XX – beginning of 
the XXI centuries are taken into account.

Key words: aesthetic education, national song folklore, ethnic and cultural heritage, social and historical 
environment.

Естетико-виховна практика у своєму роз-
витку та функціонуванні тісно взаємодіє з на-
вколишнім соціальним середовищем, перебу-
ває в залежності від процесів, що мають місце 
на політичному, економічному, державотвор-
чому, морально-правовому рівні.

Усвідомлення соціально-історичних осо-
бливостей та закономірностей функціонуван-
ня національного пісенного фольклору пере-
конує у необхідності дослідження умов, за 
яких відбувалося естетичне виховання дітей 
та молоді засобами народної пісенної твор-
чості на різних етапах історії розвитку куль-
тури українського суспільства. На сьогодні за-
лишаються відкритими проблеми збереження 
і пропаганди пісенного фольклору, удоскона-
лення й оновлення освітньо-виховного про-
стору, що полягає у формуванні зацікавленості 
учнів в освоєнні прекрасного, розвитку інте-
лектуальної, моральної та естетичної культу-

ри особистості, які потребують стимулювання 
духовно-практичної активності, художньо-
образного мислення та творчої діяльності.

Проблема естетичного виховання учнів 
початкової школи засобами національного пі-
сенного фольклору знайшла певне висвітлен-
ня в науковій літературі. Вчені актуалізують 
увагу на вирішенні загальних проблем му-
зично-естетичного виховання учнів (Л. Арис-
това, О. Лобова, Л. Масол, Е. Печерська, 
О. Ростовський, Л. Хлєбнікова та ін.), психо-
логічних засад музично-естетичного розвитку 
в дитячому віці (Л. Виготський, В. Клименко, 
С. Науменко, Г. Падалка, О. Рудницька та ін.), 
формуванні естетико-виховних можливостей 
національного дитячого фольклору (О. Боряк, 
В. Верховинець, Г. Довженок, А. Іваницький, 
М. Леонтович, М. Лисенко, М. Мельников, 
С. Миропольський, С. Русова, М. Стельмахо-
вич, К. Стеценко В. Сухомлинський та ін.).
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Метою статті є спроба виділити найбільш 
характерні ознаки розвитку та організації 
естетичного виховання учнів засобами наці-
онального пісенного фольклору протягом іс-
торичного минулого. Важливими науковими 
та практичними завданнями формування у 
молодших школярів естетичного ставлення до 
пісенного фольклору – це утримання інтересу 
до народної пісні. 

Аналіз наукових джерел дозволяє конста-
тувати, що національний пісенний фольклор 
становить у своєму розвитку довгий ланцю-
жок художньо-образного та естетичного осво-
єння навколишньої дійсності. Фольклорні 
твори передавалися від одного покоління до 
іншого, а пісенні жанри змінювалися, удоско-
налювалися, набували більш глибокого змісту 
та витонченої форми. Важливо зазначити, що 
в період стародавньої доби музика була уні-
версальним засобом виховання. Про музич-
ний вплив на людину, здатність музики пробу-
джувати почуття прекрасного, необхідність її 
використання як засобу виховного впливу пи-
сали відомі філософи Піфагор, Платон, Арис-
тотель та ін. Звернення до музичного мис-
тецтва відбувалося на основі міфологічного 
світосприймання. Це знайшло своє відобра-
ження в художньо-образній формі. Покрови-
телі тепла, добробуту, вітру, рослинності, ху-
доби були оспівані в образі Дажбога, Перуна, 
Берегині, Ярила, Місяця, Зорі, русалок, хатніх 
духів, духів полів, лісів тощо. За допомогою 
голосу, інтонації, міміки, жестів, рухів, співів, 
танців, гри на шумових і музичних інструмен-
тах відтворювалися народні образи, звичаї та 
традиції.

У період Середньовіччя музичне мисте-
цтво розвивалося під впливом теологічного 
світосприймання. Це позначилося на обме-
женні чуттєвих бажань людини. Музика стає 
засобом освоєння переважно релігійних цін-
ностей, формування відповідної теологічної 
та моральної свідомості. За таких обставин 
народна музика в цей історичний період пере-
живає значних утисків, труднощів свого роз-
витку та функціонування.

Княжа доба України-Русі успадковує духо-
вні традиції своїх попередників. При цьому 
світоглядні зміни у свідомості русичів відбу-

ваються під впливом зв’язків з європейською 
культурою, зокрема з розвитком писемності, 
освіти та мистецтва. У цей період активного 
розвитку набуває народне і професійне мис-
тецтво. Поряд із «майстрами грамоти» – свя-
щениками – виявляли себе майстри хорового 
співу, які навчали дітей мистецтву. Утім перші 
професійні співаки та танцюристи пересліду-
валися з боку духівництва. Християнські свята 
супроводжувалися музикою дзвонів. У цей пе-
ріод поряд із календарною та родинною обрядо-
вістю виникає такий фольклорний жанр, як би-
лини (виконувалися під акомпанемент гусел). 

В епоху Відродження центром уваги стає 
людина з її переживаннями, емоційним став-
ленням до навколишньої дійсності. Фоль-
клорна пісенна спадщина зберігає зв’язки з 
народними традиціями. Утім у козацькому 
середовищі з’являються думи, що відобража-
ють героїчні сторінки минулого та соціально-
побутові події. Одноголосся змінюється бага-
тоголоссям, розвивається хорове мистецтво. 
Поряд із церковною музикою утверджується 
хорова світська музика в жанрі балад і шан-
сону. Дослідники цього історичного періоду 
зазначають, що музикування поділяється на 
такі різновиди, як церковне, салонне, шкільне 
та домашнє. Масове заохочення людей до му-
зики здійснюється через співи, народні свята, 
карнавали тощо [3, с. 61 – 65].

На початку ХVІІ століття в Україні 
з’являються перші записи народної музики, 
порушується питання про авторство пісень 
російського й українського походження. Важ-
ливо, що авторами пісень були прості люди – 
козаки, візники, чумаки та стрільці. У збір-
нику Львова-Прача вперше здійснюється 
систематизація зразків фольклору за такими 
жанровими ознаками, як протяжні, плясо-
ві, весільні, хороводні, українські. До таких 
фольклорних зразків учені відносять пісні 
«Їхав козак за Дунай», «Ай, під вишнею, під 
черешнею», «Котилися вози з гори» та ін. [2].

Важливою в розвитку пісенного фолькло-
ру є козацько-гетьманська доба. На цьому на-
голошує дослідник цього історичного періоду 
Д. Яворницький. У піснях, переказах, опові-
даннях розкривається історія селянсько-гай-
дамацьких рухів, діяльність таких гетьманів 
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України, як Б. Хмельницький, П. Дорошенко, 
П. Сагайдачний та ін. У баладах поєднуються 
як національні риси, так і особливості захід-
ноєвропейської фольклористики. Професійну 
спрямованість діяльності українців розкриває 
група соціально-побутових пісень. 

Родинно-побутові пісні відображають 
морально-етичні ідеали українського наро-
ду – родинні взаємини, кохання, підневільне 
становище жінки в сім’ї, почуття любові до 
природи, матері, дитини, родини, Бога, Бать-
ківщини, здорове почуття гумору є основою 
музичних тем. У збірнику «Малороcсийские 
народные песни» Д. Яворницьким зібрано 
2302 народні пісні, 255 із них записано з ме-
лодією. Оригінальні зразки фольклорного пі-
сенного матеріалу представлено колядками, 
щедрівками, веснянками, постовими піснями, 
псальмами, весільними піснями, економічни-
ми і «сословними», «історичними», рекрут-
ськими, солдатськими, жартівливими, сати-
ричними та ін. Фольклорист стверджує: «Всі 
ці пісні видаються мною не як розвідка, а як 
джерело до розвідок – і це прошу мати на ува-
зі моїх шановних критиків» [7, с. 10 – 11].

У зазначений період розширюється музич-
ний інструментарій. Зокрема одним із військо-
вих і побутових інструментів стають литаври. 
Своїми громовими ударами вони наводили 
жах на ворогів, сигналізували про небезпеку, 
під час бою передавали накази по війську, су-
проводжували в походах, збирали козаків на 
раду, входили до клейнодів Запорізької Січі. 
Литаври називали набатом і зберігали в ко-
зацьких церквах. Г. Хоткевич зазначає у своїх 
дослідженнях, що «...у козаків були литаври, 
котрі возили на чотирьох конях і в які били 
одночасно по вісім чоловік» [5, с. 282].

Історичним надбанням слід уважати збірку 
«Обряды и пѣсни села Бълозерки Херсонской 
губерніи» С. Чернявскої, у якій занотовано 
пісні села, а також його звичаї й повір’я [6].

Важливе значення в історії становлення і 
розвитку національного пісенного фольклору 
як засобу естетичного виховання мала січова 
співацька школа. Як зазначають дослідники, 
вона була потужним засобом естетичного ви-
ховання. Першим вищим навчальним закла-
дом в Україні була Києво-Могилянська акаде-

мія. Початок її заснування поклала Київська 
братська школа. Значне місце в ній приділяло-
ся художній і музичній освіті, про що свідчать 
відкриті класи нотного співу та інструмен-
тальної музики. Документи засвідчують, що 
хлопчики-хористи в усіх школах відбиралися 
з найбідніших дітей, деякі з них «підробляли» 
попід вікнами, співаючи та розказуючи вірші. 
«Вечорами, починаючи із заходу сонця, ці си-
роти ходять по всім домам просити милости-
ню, співаючи хором гімни пресвятій діві при-
ємним наспівом, що чарує душу; їх голосний 
спів чутно на великій відстані» [1]. 

У братських школах важливе значення на-
давалося вивченню рідної мови, православ-
ної віри та культури. Співи і музична грамота 
були обов’язковими предметами навчання. 
Увага приділялася співу по нотах. У хоро-
вій практиці Острозької, Львівської, Луць-
кої, Київської та інших братських шкіл на-
буває поширення урочистий партерний спів, 
визначаються жанри – величальні, канони, 
причасники, концерти, вечірні та ін. Вивчен-
ня народного фольклору та навчання співу в 
Києво-Могилянській колегії здійснювалося 
професійно. Вітчизняна музична освіта, хоро-
ва культура, теоретична і практична майстер-
ність впливали на естетизацію громадянських 
якостей, виховували високі смаки на зразках 
національних музичних творів.

У період ХVІІ–ХVІІІ ст. здобуває світово-
го визнання українська пісенна лірика. У по-
буті поширюється пісня-романс, що мала 
фольклорну основу. Формується своєрідний 
український стиль вокального виконання – 
бельканто. Як зазначають учені, до ХVІІІ ст., 
незважаючи на відсутність писемної фіксації, 
народні пісні зберігалися усно в традиціях, 
обрядах, звичаях і святах. Це такі пісні, як 
«Вийди, вийди сонечко», «Ой ходить сон», 
«А ми просо сіяли», «Катерина і Василь» та 
ін. Спів був одноголосний і багатоголосний, 
що стало однією з традицій української на-
родної пісенної культури. 

Епоха Просвітництва в розвитку естетич-
ного виховання засобами національної пі-
сенної культури набула помітного значення. 
Одним із засобів музично-естетичного ви-
ховання стає опера, що синтезує в собі піс-



44

№ 10 / 2017 р.
♦

ню, танець, музику, поезію, пантоміму та ін. 
У зв’язку з потребою підготовки професійних 
співаків у Глухові відкривається музична шко-
ла, де викладали хоровий спів, нотну грамоту 
та гру на музичних інструментах. Як зазнача-
ють учені, після закінчення школи хлопчики 
співали в Петербурзькій придворній капелі. 
Українських співаків, учителів співу, регентів 
і композиторів систематично відряджали до 
церков, монастирів і шкіл Росії, де запрова-
джували спів на зразок київського [3, с. 99]. 

Водночас у рядових школах підхід до му-
зично-естетичного виховання засобами на-
ціонального пісенного фольклору залишався 
формальним. Доля уроків музики залежала 
переважно від матеріального забезпечення та 
рішень керівництва навчальними закладами.

У цей період здійснювалася активна фоль-
клористично-збирацька робота, пов’язана із 
записуванням прислів’їв, повір’їв, казок, пі-
сень, переказів, міфів, легенд та ін. 

У західних країнах формуються музично-
педагогічні системи навчання дітей музич-
ного мистецтва. Авторами цих систем були 
Дж. Кьорвен (Англія), Е. Жак-Далькроз (Швей-
царія), К. Орф (Австрія), З. Кодай (Угорщина), 
Д. Кабалевський (Росія), П. Хауве (Голландія), 
які наголошували на необхідності упрова-
дження систематичної школи хорового співу, 
навчання дітей музиці за допомогою руху, рит-
му, слова, залучення учнів до колективної та 
індивідуальної творчості, використання кла-
сичного календарного фольклору, ознайом-
лення дітей із музикою різних народів світу.

Кінець ХІХ – початок ХХ століття є пері-
одом національно-культурного відродження 
та боротьби демократичних сил за зміцнення 
національної культури, розвиток української 
мови та мистецтва. Народнопісенна творчість 
стає важливим засобом музично-естетичного 
виховання людей. Особливий внесок у спра-
ву музично-естетичного виховання засоба-
ми національного фольклорного мистецтва 
здійснили українські композитори М. Лисен-
ко, М. Леонтович, Я. Степовий, К. Стеценко, 
В. Сокальський, Д. Січинський та ін. З метою 
музично-естетичного виховання дітей М. Ли-
сенко видає посібник для шкіл «Молодощі», 
до якого увійшли танки та ігри, веснянки ді-

вочі, жіночі, дитячі, обрядові пісні – веснян-
ки, купальські, зажнивні, обжинкові, колядки, 
щедрівки, побутові, історичні, дитячі, молоде-
чі, веселі. Відомий музикант і педагог С. Ми-
ропольський відзначив якісний добір дитячих 
пісень та ігор, «від яких справді віє молодіс-
тю, весною, веселістю і свіжістю». Указуючи 
на народне походження пісень і забав, високо 
оцінюючи акомпанемент до них, який «зро-
блено просто і близько до народного духу», 
він настійливо рекомендує збірник «особли-
вій увазі не тільки вчителів співів, але й бать-
ків, сім’ї та школи». Основу «збірки пісень у 
хоровому розкладі, пристосованому для учнів 
молодшого й підстаршого віку в школах на-
родних», склали пісні майже всіх жанрів, зо-
крема й дитячі [4, с. 162 – 163].

Матеріали музично-педагогічної спадщи-
ни М. Леонтовича стали основою «Практич-
ного курсу навчання співу в середніх школах 
України». 

Сучасний етап розвитку українського сус-
пільства характеризується пошуком шляхів 
збереження та примноження народнопісен-
ної творчості, популяризації народної пісні та 
хорового співу, використання етнокультурної 
спадщини як засобу естетичного вихован-
ня дітей та молоді. Як зазначають А. Богуш, 
В. Бутенко, І. Зязюн, В. Кузь, Г. Локарєва, 
О. Михайличенко, О. Рудницька, М. Стель-
махович, Т. Танько, Г. Шевченко та ін., без 
знання народної пісенної культури учні не мо-
жуть бути повноцінно розвинутими, а отже, 
естетично вихованими. Розуміння і знання 
культури свого народу передбачає толерантне 
ставлення до культур інших народів. Актив-
на взаємодія національних культур покликана 
позитивно впливати на єдність і гармонію, 
різнобічність і різноманітність системи есте-
тичного виховання. 

Національний пісенний фольклор є істо-
ричним явищем, яке має тісні зв’язки з духо-
вним життям українського народу, освітньо-
виховною практикою. Без знання народної 
пісенної культури учні не можуть бути по-
вноцінно розвинутими, а отже, естетично ви-
хованими. Розуміння і знання культури свого 
народу передбачає толерантне ставлення до 
культур інших народів. Формування у сус-
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пільстві взаємоповаги між народами є одним 
із головних шляхів оздоровлення людських 

відносин. Отже, зазначена проблема претен-
дує на подальший розгляд і пошук. 
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частности по казацкой тематике. Авторы рассказывают о просветительском центре «Козацька 
Світлиця» и его эффективной деятельности для взрослых в «Киевской Академии Казачества», соуч-
редителями и руководителями которой они являются.
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The article examines issues of outreach activities for adults, in particular on topics Cossacks. The authors 
report on educational center "Kozatska Svitlytsya" and its effective activity for adults in «Kiev Academy of 
Cossacks», whose Co-founders and leaders they are.

Key words: outreach activities, popular science knowledge, "Kozatska Svitlytsya".

Актуальність. Духовна культура україн-
ського народу досягла високого рівня в період 
існування козацької держави. Кожен, хто при-
ходив на Січ, вносив у культурне середовище 
щось своє, певні риси, особливості культури 
і мистецтва свого народу. Внаслідок пере-
плетіння цих індивідуальних культур сфор-
мувалась оригінальна, яскрава, різнобарвна 
самобутня культура, яка справила величезний 
вплив на розвиток культури всієї України [1].

Козаки проживали або ж тимчасово пе-
ребували в кожному місті, містечку чи селі 
сучасної України, багато українських міст 
вважають себе козацькими: Фастів, Чигирин, 
Суботів, Запоріжжя та багато інших: «Багато 
тут полягло моєї праці: узяв я це місто, по-
будував церкви Божі і прикрасив їх», – ка-
зав фастівський полковник Семен Палій [2]. 
Тільки запорозьке козацтво стало однією з 

найвпливовіших політично активних сил в 
суспільстві на теренах сучасної України кінця 
XVI – першої половини XVII ст. [2].

Постановка проблеми. Історія виникнен-
ня українського козацтва – одна з найяскраві-
ших сторінок історії України. Ми вважаємо, 
що кожному мешканцю України, потенційно-
му козацькому нащадку, необхідно мати більш 
детальне уявлення про історію феномену ко-
зацтва [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Внесок козацтва в духовний розвиток україн-
ського народу був, безперечно, важливим та 
значним. Як вважають автори «Історії укра-
їнського козацтва» [4], «підтримка братського 
руху, шкільної освіти, православних церков 
та монастирів – лише незначний перелік тих 
культурно-освітніх акцій, які здійснювало 
воно на українських землях протягом бага-
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тьох і багатьох десятиліть свого існування» 
[4]. «Про козаків і козацтво написано багато 
праць – художніх і наукових, великого і мало-
го формату, про них згадували середньовічні 
хроніки і літописи, вони оспівані у народних 
піснях і думах» [4].

В незалежній Україні з’явились і почали 
розвиватися дослідження козацької спадщи-
ни, вивчення процесів становлення системи 
освіти запорізьких козаків та козацької педа-
гогіки в цілому. Козацтву присвячені наукові 
праці сучасних вчених, а саме: Б.Ф. Ведмед-
ки, О.Т. Губко, B.C. Задунайського, В.Г. Кузя, 
Є.Н. Приступи, Ю.Г. Руденка, М.Г. Стельма-
ховича, Б.М. Ступарика, І.Ф. Федоренко та ін. 
Інформація про козацтво в загальних рисах 
введена в курс програм історії для середніх 
загальноосвітніх, середньо-спеціальних, про-
фесійно-технічних та вищих навчальних за-
кладів України [10].

Виклад основного матеріалу. Роки войов-
ничого безбожництва, голодомору, знищення 
інтелігенції у нашій країні призвели до істо-
ричного безпам’ятства, перервали і зруйнува-
ли чимало традицій, які зміцнювали зв’язок 
поколінь, надавали життю освячення через 
вірність віковим звичаям, переживанням, 
установленням, настановам. Об’єктивна зако-
номірність успішної розбудови національної 
освіти полягає у поверненні втрачених цін-
ностей у виховний процес особистості [5]. 

 Інформованість основних мас населення 
країни про козацтво як таке, про його історію, 
культуру, традиції та побут, за даними опиту-
вань ГО «Київська Академія Козацтва» [6], 
вкрай низька. Майже немає центрів, які по-
пуляризують козацьку історію, культуру і по-
бут, де люди могли б вивчати і дотримуватися 
козацьких традицій. Такий стан речей взагалі 
найближчим часом не дозволить розглядати 
козацтво як соціально потужний прошарок в 
сучасному українському суспільстві. «Тільки 
вивчаючи свою історію, людина стає громадя-
нином» (Карамзін) [6].

З метою виявлення у населення загального 
уявлення про козацтво, його звичаї і традиції, 
для вивчення сучасного загального бачення 
козака нашим співвітчизником, «Київська 
Академія Козацтва» (далі – КиАК) [7] провела 

власне широкомасштабне дослідження на те-
риторії м. Києва та Київської області – анкет-
не опитування «Козак очима нашого сучасни-
ка». Наші активісти та члени КиАК провели 
неупереджене опитування серед своїх друзів, 
знайомих, родичів, а також їх дітей та онуків, 
які не мають спеціальної підготовки щодо 
вищезгаданої тематики. Дослідження КиАК 
охопило майже всі вікові групи – молодший та 
старший шкільний вік (діти від 8 до 10 років, 
підлітки 15–17 років), молодь (19–35 років), 
дорослі (до 66 років і старше). Щодо дорос-
лих респондентів проводився додатковий по-
діл їх вікових груп (25–45 років, 46–65 років, 
66 і старше). Всі дорослі респонденти мають 
вищу освіту і є підприємцями, власниками 
бізнесу, керівниками вищої ланки менедж-
менту (топ-менеджмент), керівниками серед-
ньої ланки, науковцями, педагогами, інже-
нерно-технічними працівниками, медиками, 
військовослужбовцями та держслужбовцями 
[8]. Ми намагалися спромогтися з’ясувати, як 
собі уявляє сучасна людина козака, епоху ко-
зацтва, життєвий устрій козаків, місце фено-
мену козацтва в нашому житті, чи знає щось 
про козацькі звичаї та традиції, чи має інтерес 
до вивчення козацької спадщини.

Результати дослідження викладені в наших 
попередніх публікаціях [8; 9; 10; 11]. Спираю-
чись на результати опитування, можна гово-
рити про середній рівень загального уявлення 
щодо досліджуваного питання – у дорослих 
респондентів [8], молоді [10], підлітків стар-
шого шкільного віку 15–17 років [11], молод-
ших школярів [9].

В той же час інтерес респондентів всіх ві-
кових груп – від малого до великого – є неа-
бияким [8; 9; 10; 11]. Аналізуючи результати 
опитування, можна говорити про правиль-
ність вибраного напряму в розповсюдженні 
козацької спадщини і високий рівень заці-
кавленості в одержанні науково-популярних 
знань щодо козацької тематики та в прове-
денні вільного часу в козацькому етнокуль-
турному просторі. Також ці відповіді пере-
конливо засвідчують тяжіння респондентів 
до того, що їм близько генетично (через ге-
нетичну пам’ять) – до козацької спадщини, 
культурно-духовних надбань, козацьких тра-
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дицій, до козацького духу та до інформації 
про козацтво взагалі [10].

 «Київська Академія Козацтва» розглядає 
все населення України як нащадків козацтва. 
Це легко пояснити, адже на теренах сучасної 
України протягом не одного століття (!) про-
живало так багато козаків з їх родинами, що 
в будь-якому випадку, не дивлячись навіть 
на численні спроби придушити та знищити 
представників козацтва, в явній чи прихованій 
формі їх нащадки залишилися [12]. 

На хвилі утворення самостійної Україн-
ської держави та національного піднесення 
в кінці 80-х років ХХ століття в Україні по-
силився інтерес до історії та спадщини укра-
їнського козацтва. Козацтво має матеріальний 
та нематеріальний культурний спадок [13]. 
В прямому сенсі цього слова козацька спад-
щина зберігається в музеях: в Києві є відомий 
музей Гетьманства, в Запоріжжі – музей істо-
рії запорозького козацтва, в Чигирині – музей 
Богдана Хмельницького, а в Одесі – музей іс-
торії розвитку українського козацтва. Інший, 
нематеріальний етнокультурний спадок коза-
цтва – козацькі цінності, шанування і дотри-
мання православної віри, традиції, канонічні 
та неканонічні молитви, що живуть нетлінно 
в етнічній пам’яті українства; звичаї та свя-
та, що зберігаються та популяризуються, на 
жаль, поки лише через деякі невеликі козаць-
кі організації. Провідним осередком широкої 
популяризації саме козацької спадщини серед 
населення України нині стає «Київська Ака-
демія Козацтва», яка на громадських засадах 
залучає до цього процесу всіх зацікавлених 
співвітчизників [10]. 

Прагнення постійного саморозвитку та 
самовдосконалення для дорослих вимагає 
замислитись наукову спільноту і всю прогре-
сивну громадськість над необхідністю одер-
жання нових знань для населення України в 
період зміни соціальних формацій та розбудо-
ви нової української держави. Це вимоги часу 
та прогресивної української спільноти. Про-
відні науковці та спеціалісти Київської Акаде-
мії Козацтва замислились над цим питанням і 
знайшли нові шляхи для задоволення потреб 
населення на нові науково-популярні знання – 
це просвітницька діяльність для дорослих [7].

Необхідність просвітницької діяльності 
зумовлена соціальними та загальнодержав-
ними потребами, адже громадяни, які мають 
не тільки формальну середню та вищу осві-
ту, але й постійно прагнуть до одержання 
нових знань, умінь і навичок, мають набага-
то більше можливостей та переваг в цьому 
мінливому швидкоплинному світі. Державі 
(та й безпосередньому роботодавцю) вигідно 
мати саме таких громадян, адже вони більш 
продуктивні, ефективні та креативні у своїй 
роботі, ніж інші, мають широкий кругозір, 
високоерудовані, постійно розвиваються, 
розширюють та удосконалюють свої знання, 
вміння та навички, причому необов’язково 
тільки щодо своєї безпосередньої профе-
сійної діяльності. Не має значення, хто ви 
за професією і ким працюєте, ви не раз по-
мічали, як приємно бути «на висоті», більш 
освіченими та ерудованими в порівнянні зі 
своїми колегами, друзями та знайомими. Різ-
номанітні просвітницькі заходи: лекції, май-
стер-класи, тренінги ефективно сприяють 
розширенню кругозору, розвитку креатив-
ності, ерудиції, підвищенню загальної гра-
мотності та освіченості, а в цілому – появі та 
розвитку процвітаючого суспільства і висо-
коцивілізованої держави [14].

Просвітницька діяльність для дорос-
лих може ефективно вирішувати наступні  
завдання:

• популяризація наукових знань серед на-
селення; 

• значний приріст освітнього потенціалу;
• культурне зростання;
• підвищення загальної ерудованості та 

розширення кругозору;
• розвиток креативності та творчих навиків;
• підвищення та удосконалення своїх 

знань, умінь і навичок;
• сприяння успішній самореалізації та са-

моактуалізації особистості;
• розвиток талантів та обдарованості осо-

бистості;
• розвиток комунікативних навичок [7].
Враховуючи вищезгадане було прийняте 

рішення заснувати козацький просвітниць-
кий центр «Козацька Світлиця» [6] для ро-
боти за козацькою тематикою з громадянами 
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України та всіма бажаючими долучитися до 
науково-просвітницької діяльності щодо ко-
зацтва. Власна назва козацького просвітниць-
кого центру «Козацька Світлиця» захищена у 
відповідності з законодавством України про 
інтелектуальну власність [6]. 

«Козацька Світлиця» взяла за мету: 
сформувати концепцію історичної спадщи-
ни козацького способу життя задля втілення 
найкращих його здобутків у життя та побут 
сучасного українського суспільства через на-
уково-популярну просвітницьку діяльність.

Провідними науковими спеціалістами 
«Київської Академії Козацтва» були дослі-
джені та вивчені історичні матеріали задля 
підготовки просвітницького науково-попу-
лярного циклу тематичних зустрічей з історії 
козацтва; розроблені теоретичні та методо-
логічні основи просвітницької діяльності у 
сфері популяризації історії та козацької ет-
нокультури; сформована концепція історич-
ної спадщини козацького способу життя для 
втілення найкращих його здобутків у життя 
та побут сучасного українського суспільства 
через просвітницьку діяльність; обґрунтовано 
необхідність створення козацького просвіт-
ницького центру з метою розповсюдження 
здобутків козацького способу життя на науко-
во-популярному рівні.

З ціллю виявити ставлення наших респон-
дентів до просвітницької діяльності центру 
«Козацька Світлиця» протягом 6 місяців про-
водилося анкетне опитування «Ефективність 
розповсюдження козацької спадщини через 
«Козацьку Світлицю». 

Аналіз отриманих результатів. В резуль-
таті проведеного опитування виявлено, що 
інтерес до козацької тематики серед різних 
верств населення достатньо великий. Погли-
блення знань про історію і традиції козацтва 
прагнуть 81% опитаних. Прагнуть саме по-
глиблення, розуміючи, що 15% такі знання 
теж мають і вважають, що знання в них знахо-
дяться на достатньо високому рівні. Вочевидь, 
по питанню № 2 респонденти підтверджують 
значимість знань, одержаних в «Козацькій 
Світлиці», для своєї ідентифікації в певному 
етнокультурному просторі – 76% опитаних. 
Ми вважаємо, що 24% жителів нашої країни 
вже визначилися в цьому питанні.

В той же час всі наші роботи [8; 9; 10; 11] 
підтверджують надвисокий інтерес до ви-
вчення всіх аспектів козацького минулого, 
про що свідчать відповіді на питання № 3, 4, 5 
(див. діаграму 1 та діаграму 2).

Таким чином, виявлено високий рівень 
попиту на просвітницьку діяльність на ко-
зацьку тематику серед наших сучасників; 
обґрунтовано необхідність існування ко-
зацького просвітницького центру «Козацька 
Світлиця» з метою розповсюдження здобут-
ків козацького способу життя на науково-по-
пулярному рівні.

Висновки. Козацтво акумулювало вели-
чезний духовний досвід XVII–XVIII ст., від-
так залишивши в культурній свідомості нашо-
го народу найглибший слід [4]. 

1. Козацтво – це соціально-культурний фе-
номен, який має глибокі корені в історії Укра-
їнського народу, має надзвичайно цікавий 

Діаграма 2
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історичний спадок в різноманітних сферах 
людського життя, здоров’я, культури та побуту.

2. Козацька етнокультура була багатогран-
ною і самобутньою і залишила для нас, своїх 
нащадків, величезний етнокультурний та ду-
ховний спадок, який з плином часу увійшов 
як складова частина в культурно-духовне 

життя сучасної української нації. Цей спадок 
не повинен бути втрачений нащадками.

3. Багата історична спадщина козацтва, 
впровадження її в душі й серця співвітчизників 
може допомогти консолідувати громадянське 
суспільство в Україні і зробити вагомий вне-
сок в духовний розвиток нашого сучасника.
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА  
СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У статті розглядається становлення позашкільної освіти в Україні. Аналізується психолого – пе-
дагогічна література з даного питання. У статті доводиться, що співпраця педагога з вихованцями у 
процесі пізнавальної діяльності забезпечують формування творчої активності особистості.

Ключові слова: позашкільна освіта, виховання, музично-естетичне виховання, позашкільні ви-
ховні заклади, творча особистість дитини.

В статье рассматривается становление внешкольного образования в Украине. Анализируется 
психолого-педагогическая литература данного вопроса. В статье доказывается, что сотрудничество 
педагога с воспитанниками в процессе познавательной деятельности обеспечивают формирование 
творческой активности личности.

Ключевые слова: внешкольное образование, воспитание, музыкально эстетически воспитания, 
внешкольные воспитательные учреждения, творческая личность ребенка.

The article is devoted to the formation of extracurricular education in Ukraine. It is studied psycho-peda-
gogical literature of this issue. It is proved in the article that cooperation of the teacher and pupils during the 
learning provides the formation of active and creative individual.

Key words: extracurricular education, education, musical and aesthetic education, extracurricular 
educational institutions, creative personality of the child.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок з важливими науковими 
завданнями. 

Позашкільна освіта та виховання – процес 
безперервний. Він не має фіксованих термінів 
завершення і послідовно переходить із однієї 
стадії у другу від створення умов, сприятли-
вих для творчої діяльності дітей та підлітків, 
до забезпечення їх співробітництва в твор-
чому процесі та самостійної творчості, яка і 
формує потребу особистості у подальшому 
творчому сприйнятті світу [7, с. 175]. Поза-
шкільні заклади найдієвіше впливають на 
безперервне і свідоме духовне вдосконалення 
і самовизначення дітей. 

Сутність позашкільної освіти та виховання 
як складової частини системи освіти України 
визначають специфічні умови її функціону-
вання, а саме: диференційованість, динаміч-
ність, гнучкість, мобільність, варіативність, 
доступність тощо [7, с.174]. 

Заняття в позашкільних закладах «добу-
довують» незаповнені проміжки соціального 
становлення особистості. Свобода і можли-
вість вибору улюблених занять у позашкіль-
них закладах позитивно впливає на школя-

рів. При цьому організація діяльності дітей у 
формі дозвілля сприяє вільному спілкуванню 
у середовищі однолітків, з якими дитина вва-
жає себе найтісніше пов’язаною і авторитет 
яких для неї безперечний. У той же час, пе-
реживання успіху викликає позитивне став-
лення до творчої діяльності, сприяє набуттю 
певного життєвого досвіду, навичок самостій-
ної діяльності і поведінки, тобто поступово 
здійснюється становлення тих властивостей і 
якостей, які є складовими творчої особистості 
[1, с. 8-9].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета даної статті полягає у вивчен-
ні системи позашкільної освіти та виховання 
на Україні, що базується на історично обумов-
лених традиціях виховання особистості, ство-
рених представниками різних національних 
спільнот України: суспільних та родинних 
цінностях, ідеях, поглядах, переконаннях, іде-
алах. На сьогоднішній день позашкільними 
закладами освіти, іншими закладами освіти 
у позаурочний час, дитячими молодіжними 
орга-нізаціями, творчими дитячими та моло-
діжними об’єднаннями за місцем проживан-
ня, на підприємствах, у різних організаціях і 
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установах реалізується основний комплекс 
завдань позашкільної освіти та виховання.

Орієнтовний перелік позашкільних за-
кладів освіти досить широкий і гнучкий. Він 
забезпечує можливість подальшого вдоскона-
лення мережі відповідно до сучасних вимог, 
актуальних потреб суспільства, дитячого та 
молодіжного середовища.

Виклад основного матеріалу. Музично-
естетичному вихованню дітей в Україні при-
свячені праці вченого-педагога О.В. Михайли-
ченка. На основі досвіду попередніх поколінь, 
науковець обґрунтував теоретичні засади ор-
ганізації навчально-виховного процесу в за-
кладах освіти та позашкільних установах, 
визначив історичні передумови та етапи, фор-
ми і методи музично-естетичного виховання 
дітей та молоді, розкрив роль музично-про-
світницької діяльності видатних українських 
громадських діячів, композиторів, музикан-
тів-виконавців і творчих об’єднань в Україні 
на початку XX століття та їхню роль у системі 
музично-естетичного виховання дітей та мо-
лоді. Теорія української педагогіки поповню-
ється новими дослідженнями[6]. Впродовж 
XIX–XX ст. перші будинки юнацтва в Україні 
були відкриті з ініціативи прогресивної педа-
гогічної громадськості й за підтримки меце-
натів і добродійних комісій в Ніжині, Києві, 
Харкові тощо.

У 1918–1920 роках значного поширення 
набувають дитячі клуби при комунах, народ-
них будинках та робітничих клубах, що діють 
при заводах і фабриках. У 20-х роках вперше 
було відкрито дитячий театр, біологічну та 
екскурсійно-туристичну станції, перший Па-
лац піонерів і школярів. У 30–40-х роках фор-
мується широка державна суспільна система 
позашкільної роботи, визначаються її основні 
форми і методи. Палаци піонерів і школярів, 
станції юних техніків, туристів, натуралістів, 
музичні школи, школи мистецтв були відкриті 
в усіх обласних і районних центрах [5].

Аналіз становлення і розвитку позашкіль-
ної роботи з дітьми та учнівською молоддю в 
Україні свідчить про наявність прогресивних 
досягнень і позитивний вплив на творчий роз-
виток особистості. У процесі свого історич-
ного розвитку позашкільна освіта і виховання 

набули певного досвіду, престижу і сформува-
лись як невід’ємна частина цілісної системи 
освіти України.

Сучасні загальні тенденції розвитку поза-
шкільних виховних закладів характеризують-
ся розширенням мережі гуртків, підвищен-
ням кваліфікації педагогів-керівників гуртків 
в умовах держави, оновленням методичної 
роботі, підбором та розробкою методичних 
матеріалів, створення гуртків нової спрямо-
ваності. Головною метою діяльності гуртків 
є зближення учнів з будь-яким видом мисте-
цтва, підвищення професійного рівня, май-
стерності, розвиток творчого потенціалу учнів 
та їх духовне збагачення; прагнення до новиз-
ни, творчого пошуку; вміння застосовувати 
теоретичні знання на практиці та поєднувати 
їх із обраною професією. Педагоги створю-
ють умови для розвитку творчої особистості, 
формування художнього смаку, залучення ді-
тей до народних традицій і культури. Праця 
педагогів позашкільного закладу спрямована 
на формування пізнавальної діяльності, роз-
виток художніх здібностей школярів, пробу-
дження креативності. 

Методика виховної роботи у позашкіль-
них навчальних закладах спрямована на ре-
алізацію основних принципів і врахування 
психофізичних та індивідуальних особливос-
тей учнів, новизна вражень, поєднання ко-
лективної діяльності та особистої творчості і 
самовизначення, збереження традицій народу 
України. Заняття в гуртках розвивають ініціа-
тиву, інтерес, сприяють всебічному розвитку 
особистості. Учні відкривають для себе нові 
можливості обраної професії. 

Педагогічне мистецтво виникає тільки там, 
де навчальний матеріал обов’язково збагачу-
ється почуттями, емоціями, думками педаго-
га та школярів. Творчість керівника гуртка не 
може бути вільною так, як педагог обмеже-
ний певними обов’язками, власним станом, 
поведінкою вихованців. Творити ж потрібно 
сьогодні і тепер. Тому, керівники гуртків, ме-
тодисти закладу постійно працюють над по-
шуком нових форм і методів проведення за-
нять, впроваджуючи їх у навчально-виховний 
процес колективу та систематично працює 
над підвищенням свого фахового рівня.
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Гармонія розуму і почуттів – основа педа-
гогічної технології і техніки, які при постій-
ному вдосконаленні ведуть до педагогічної 
майстерності, що, у свою чергу, є передумо-
вою творчості. При творчому підході до ор-
ганізації навчально-виховного процесу в по-
зашкільному закладі з’являється можливість 
здійснювати процес формування гармонійно 
розвиненої особистості в суспільстві. Успіх 
у вихованні творчої особистості залежить 
від умілого сполучення навчальних занять 
з діяльністю вихованців в позаурочний час 
[8, 234-236]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури і 
практичної діяльності позашкільних навчаль-
них закладів дозволяє стверджувати, що побу-
дова навчально-виховного процесу діяльності 
позашкільних навчальних закладів, творчих 
об’єднань, співпраці педагога з вихованцями 
у процесі пізнавальної або творчої діяльності 
забезпечують формування творчої активності 
особистості, що, у свою чергу, забезпечує:

– творчу спрямованість особистості дити-
ни, усвідомлення нею значення творчих моти-
вів, цілей як провідних у її саморозвитку та 
життєдіяльності;

– розвиток творчих рис характеру (праце-
любності, цілеспрямованості, самостійності, 
ініціативності, наполегливості,тощо).

За визначенням І. Беха [1], поняття «вихо-
вання» – це зовнішнє спонукання до розвитку 
й реалізації психічної, соціальної та фізич-
ної активності людини; залучення дитини до 
вироблених людством цінностей; створення 
сприятливих умов для реалізації нею особис-
тісного потенціалу. Феномен виховання вар-
то розуміти як перетворювальну діяльність 
педагогів-вихователів, спрямовану на зміну 
свідомості, світогляду, психології, ціннісних 
орієнтацій, знань і способів діяльності осо-
бистості, що сприяє її якісному зростанню та 
вдосконаленню. Цілі виховання – це очікувані 
результати реалізації системи виховних дій 
зміни особистості.

Критеріями вихованості людини можуть 
бути ступінь її сходження до загальнолюд-
ських і національних гуманістичних мораль-
но-духовних цінностей, що становлять осно-
ву відповідних вчинків; рівень та ієрархія 

якостей особистості, набутих у процесі вихо-
вання. Соціально-історичний досвід дає змогу 
визначити головну мету виховання як форму-
вання гармонійно та всебічно розвиненої осо-
бистості, підготовленої до ініціативної соці-
альної та професійної діяльності в сучасному 
суспільстві, здатної сприймати і примножува-
ти його цінності [1].

Розвиток творчих здібностей вихованців, 
формування високого рівня їхньої творчої ак-
тивності та індивідуального стилю пізнаваль-
ної і творчої діяльності в гуртках, творчих 
об’єднаннях має бути логічним продовжен-
ням освітньої діяльності загальноосвітньої 
школи, відзначатися високою технологічніс-
тю, результативністю та забезпечувати мож-
ливість педагогічного моніторингу якісних 
змін у структурі особистості вихованців. Тому 
гуртки, творчі об’єднання позашкільних на-
вчальних закладів вибудовують свою освітню 
діяльність, забезпечуючи такі складові:

– гуманізацію навчально-виховного проце-
су, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, співробітни-
цтва та співтворчості вихованців і керівника 
гуртка, творчого об’єднання;

– упровадження інтерактивних методів 
навчання й виховання (дискусійних, ситуа-
тивного моделювання, колективно-групових 
тощо), що забезпечують динамічність і емо-
ційний комфорт освітньої взаємодії, роблять 
її цікавою і привабливою;

– упровадження проектних технологій на-
вчальної, творчої, (колективних, групових, ін-
дивідуальних);

– організацію пошукової, науково-дослід-
ницької, винахідницької діяльності вихован-
ців; психолого-педагогічний супровід творчо 
обдарованих і талановитих вихованців; вико-
ристання засобів інформаційно-комунікацій-
них технологій;

– проведення інтегрованих занять, розроб-
ку інтегрованих навчальних курсів;

– професійну орієнтацію та допрофесійну 
підготовку (з урахуванням вікових та індиві-
дуальних особливостей вихованців, аналізом 
їх подальшої навчальної та трудової діяль-
ності) [3].

Основні завдання позашкільної освіти 
та виховання реалізуються через спільну 
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роботу з театрами, філармоніями, засоба-
ми масової інформації, в першу чергу, те-
лебаченням, радіо, газетами, журналами, 
громадськими дитячими та молодіжни-
ми організаціями, творчими дитячими та 
юнацькими об’єднаннями за місцем про-
живання, на підприємствах, фондами, асо-
ціаціями тощо, які разом з закладами освіти 
впроваджують державну політику в галузі 
освіти і сприяють формуванню гармонійно 
розвиненої особистості. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному 
напрямі. Усі розглянуті історії розвитку по-
зашкільної освіти в Україні пройшли важкий 

шлях становлення позашкільних навчальних 
закладів, але пріоритетним напрямком поза-
шкільної освіти є становлення особистості в 
закладах освіти, різнобічне виховання учнів-
ської молоді на предметах мистецького вихо-
вання. Педагогічні колективи позашкільних 
закладах мають постійно працювати над но-
вими формами роботи по сприянню розвитку 
особистості, впроваджувати сучасні навчаль-
но-виховні технології, працювати над підви-
щенням професійної майстерності, зокрема 
через ефективні форми та методи навчання, 
над переходом на нові освітні моделі, іннова-
ційні технології навчального процесу, вихо-
вання та розвитку особистості.
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В статье раскрыты особенности формирования коммуникативной культуры студентов высших 

технических учебных заведений; проанализированы содержательно-процессуальные аспекты автор-
ской экспериментальной программы формирования коммуникативной культуры будущих инженеров 
в процессе внеаудиторной работы. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, формирование коммуникативной культуры, вне-
аудиторная работа, экспериментальная программа.

В статті розкрито особливості формування комунікативної культури студентів вищих техніч-
них навчальних закладів; проаналізовано змістовно-процесуальні аспекти авторської експеримен-
тальної програми формування комунікативної культури майбутніх інженерів в процесі позааудитор-
ної роботи.

Ключові слова: комунікативна культура, формування комунікативної культури, позааудиторна 
робота, експериментальна програма.

In article the features of formation the communicative culture of students in higher technical educational 
institutions are revealed; the conceptual and procedural aspects of the author’s experimental program of for-
mation of communicative culture of the future engineers in the process of extracurricular work are analyzed.

Key words: communicative culture, formation of the communicative culture, extracurricular work, 
experimental program.

Введение. В условиях динамических 
социальных преобразований одной из задач 
высшего образования в Украине является 
формирование профессионала, способного к 
адаптации на рынке труда и самореализации 
в общественных отношениях. Решить эту 
сложную задачу можно путем формирования 
коммуникативной культуры студенческой 
молодежи, поскольку именно коммуникатив-
ная культура является результатом влияния 
внешних и внутренних социальных и про-
фессиональных факторов образовательной 
среды высшего технического учебного за-
ведения на личность. Отсюда следует, что 
проблема формирования коммуникативной 
культуры студентов является актуальной и 
своевременной.

Сравнительный анализ психолого-педа-
гогической литературы дает нам основание 
считать, что коммуникативная культура – это 
целостное интегральное динамическое обра-
зование, характеризующееся наличием черт, 

ориентаций специалиста, позволяющее ему 
развиваться в гармонии с общей культурой.

Постановка проблемы. Проблема осмыс-
ления коммуникативной культуры как само-
стоятельного предмета междисциплинарных 
исследований нашла отражение в научных 
трудах, где обобщены результаты уже осу-
ществленных исследований в рамках различ-
ных научных школ, направлений и подходов 
с целью построения общей теории коммуни-
кации (М. Василик, Л. Землянова, В. Кашкин, 
Е. Кравченко, Г. Почепцов и др.). Значение 
этих исследований для решения современ-
ных педагогических проблем заключается 
в том, что они позволяют, с одной стороны, 
более целостно представить коммуникатив-
ную культуру как предмет педагогического 
анализа, а с другой – осмыслить педагогиче-
ские проблемы в контексте коммуникативной  
проблематики.

В последние годы в работах Н. Березиной, 
Л. Березницькой, О. Ветоховой, Н. Волковой, 
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В. Грехневой, В. Кан-Калика, И. Комаровой, 
А. Мудрика, С. Мусатовой, С. Ольховецько-
го, Л. Паламар, М. Пентилюк, Л. Петровсь-
кой, В. Полторацькой, С. Рябушко, Г. Сагач, 
Л. Успенського, Е. Цукановой, и других иссле-
довались вопросы формирования коммуника-
тивной культуры личности. Это, в частности, 
исследования, акцент которых направлен на 
коммуникативное взаимодействие, психологи-
ческие аспекты коммуникативной подготовки 
студентов, педагогические условия формиро-
вания коммуникативной культуры и отдель-
ных коммуникативных умений и навыков. 

Одним из факторов формирования комму-
никативной культуры будущего специалиста 
является внеаудиторная работа. Актуальными 
в этом контексте научные труды Г. Андреевой, 
О. Винославськой, Н. Волковой, Л. Кондра-
шовой, О. Олексюка, Н. Опалко, А. Ржевской 
и др. В исследованиях В. Базилевича, И. Беха, 
Л. Викторовой, Б. Гаевского, И. Дзевульсь-
кой, Г. Дмитренко, И. Мартынюк, Ю. Палехи, 
И. Соколова, С. Шаргородськой, В. Шаркуно-
вой и др. анализируются особенности систем-
ного подхода к организации внеаудиторной 
работы как важного компонента целостного 
воспитательного процесса.

Базовыми для нашего научного поиска ста-
ли также исследования формирования комму-
никативной культуры студентов технических 
учебных заведений при изучении гуманитар-
ных дисциплин (О. Каверина, И. Тимченко 
и др.). Вместе с тем, вопросы формирования 
коммуникативной культуры студентов высших 
технических учебных заведений во внеауди-
торной работе пока еще не являются предме-
том самостоятельного исследования [2; 3; 4].

Цель нашей статьи – анализ авторского 
экспериментального исследования проблемы 
формирования коммуникативной культуры 
студентов высших технических учебных заве-
дений (ВТУЗ) во внеаудиторной работе.

Изложение основного материала. 
В предлагаемом экспериментальном исследо-
вании мы акцентируем внимание на том, что 
коммуникативная культура является сложным 
структурированным (когнитивный, мотива-
ционно-ценностный, деятельностно-прак-
тический, рефлексивно-саморегулятивный 

компоненты) и многофункциональным (ин-
формационная, интерактивная, перцептив-
ная) явлением, которое в содержательном 
аспекте характеризуется усвоением комму-
никативных знаний, умений и формированием 
системы взглядов и действий; в процессуаль-
ном аспекте – взаимодействием людей в раз-
личных сферах жизнедеятельности.

На основе определения содержательных 
характеристик соответствующих структур-
ных компонентов исследуемого феномена 
были обозначены критерии и показатели 
проявления коммуникативной культуры у 
будущих инженеров: познавательный кри-
терий (успеваемость студента, наличие 
системы знаний о сущности и закономер-
ностях коммуникативной культуры, основ-
ных принципах межличностного и делового 
общения, функциях коммуникативного вза-
имодействия в профессиональной деятель-
ности, законах успешной коммуникации; 
владение основными коммуникативными 
понятиями, ориентация в информационном 
пространстве; гибкость мышления); моти-
вационно-ценностный (иерархия интересов, 
ценностей, наличие мотивов, потребностей 
и установок на коммуникативную деятель-
ность, ориентация на партнерство во взаи-
модействии); поведенчески-деятельностный 
(осознание коммуникативных действий и 
умений, рефлексивность и креативность дей-
ствий; самостоятельность при выполнении 
коммуникативных задач, способ поведения 
в конфликтной ситуации); личностный (эмо-
циональная восприимчивость, адекватность 
оценки и самооценки особенностей комму-
никативной деятельности, уважение к оп-
поненту, готовность к взаимодействию, то-
лерантность, эмпатия, речевая грамотность, 
коммуникабельность, уровень коммуника-
тивного контроля, коммуникативные и орга-
низаторские способности) [6].

Сформированность коммуникативной 
культуры студентов высших технических 
учебных заведений в процессе внеаудитор-
ной работы характеризовалась нами четырь-
мя уровнями (низкий, средний, достаточный 
и высокий), которые идентифицировались на 
основании интерпретации качественных и ко-
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личественных характеристик и интенсивно-
сти проявления ее показателей [6].

Для определения исходного уровня сфор-
мированности коммуникативной культуры 
студентов ВТУЗ по каждому из критериев 
была разработана и внедрена методика диа-
гностирования коммуникативной культуры бу-
дущего инженера: 1) по познавательному кри-
терию – контент-анализ, анализ студенческих 
работ, беседа и наблюдение; 2) по мотивацион-
но-ценностному критерию – анкетирование, 
беседа, наблюдение, методики экспресс-диа-
гностики социальных ценностей личности 
(«Ценностные ориентации» М. Рокича, «Мо-
тивации профессиональной деятельности» 
К. Земфир в модификации А. Реана); 3) по 
поведенчески-деятельностному критерию – 
анкетирование, наблюдение, беседа, тестовые 
методики («Диагностика лидерских способ-
ностей» Е. Жарикова и Е. Крушельницького, 
методика «КОС-1», «Тест коммуникабель-
ности личности» В. Ряховского, «Диагности-
ка социального интеллекта» Дж. Гилфорда 
и М. Салливена); 4) по личностному крите-
рию – анкетирование, наблюдение, беседа, 
тестовые методики («Диагностика коммуни-
кативной толерантности» за В. Бойко, «Тест 
на самооценку коммуникативного контроля», 
«Самооценка психологической адаптивно-
сти», «Диагностика индивидуальных осо-
бенностей саморегуляции», «Диагностика 
способности к сопереживанию» С. Дидато, 
«Методика оценки уровня самоактуализа-
ции» А. Шострома, «Методика выявления 
уровня социальной зрелости» за Т. Кожев-
никовой, Н. Стумбрисос, Т. Сундуковой) [6].

В процессе экспериментального иссле-
дования выявлено, что студентам высших 
технических учебных заведений преимуще-
ственно свойствен средний уровень сфор-
мированности коммуникативной культуры 
(44,0%). Весьма значительными являются 
показатели низкого (27,2%) и достаточного 
(24,9%) уровней сформированности; очень 
низким является показатель высокого уровня 
сформированности коммуникативной культу-
ры у студенческой молодежи (только 3,9%).

На основе теоретического анализа научных 
работ и результатов исследования исходного 

уровня сформированности коммуникативной 
культуры студентов ВТУЗ и собственного 
опыта работы со студентами высшего тех-
нического учебного заведения мы пришли к 
выводу, что формирование коммуникатив-
ной культуры будущих инженеров является 
сложным, длительным, многофакторным, 
целенаправленным процессом воздействия 
на личность студента (его эмоции, чувства, 
ум, культуру действий и отношений) и осно-
вывается на диалоге, сотрудничестве и со-
творчества всех субъектов педагогического 
процесса. 

Эффективное решение обозначенной 
проблемы осуществлялось нами по следую-
щим психолого-педагогическим параметрам: 
во-первых, анализ внеаудиторной работы в 
высшем техническом учебном заведении как 
фактора формирования коммуникативной 
культуры студентов, ведь личностное и про-
фессиональное становление студента невоз-
можно без включения его в систему внеауди-
торной деятельности; во-вторых, определение 
и обобщение противоречий и трудностей 
формирования коммуникативной культуры 
студентов высших технических учебных за-
ведений во внеаудиторной работе и факторов, 
тормозящих этот процесс.

С целью решения поставленной проблемы 
в ходе исследования была теоретически обо-
снована и разработана модель формирования 
коммуникативной культуры студентов выс-
ших технических учебных заведений во внеау-
диторной работе, которая отражает теорети-
ко-конструктивную технологию организации 
внеаудиторной работы, является целостной 
системой, в ней отражены основные этапы 
формирования коммуникативной культуры 
студентов, методологические подходы реали-
зации во внеаудиторной работе высшего тех-
нического учебного заведения, содержание, 
формы, методы и педагогические условия ее 
эффективного формирования, а также крите-
рии, уровни и ожидаемый результат сформи-
рованности коммуникативной культуры [6].

 Характерными особенностями построе-
ния модели формирования коммуникативной 
культуры являются: во-первых, тенденция к 
изменению назначения внеаудиторной рабо-
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ты в высшем техническом учебном заведении, 
во-вторых, тенденция к упрощению достаточ-
но сложного интегрального образования, ко-
торым считается коммуникативная культура. 

Модель формирования коммуникативной 
культуры студентов высших технических 
учебных заведений в процессе внеаудиторной 
работы – это система ее организации, вклю-
чение в которую студентов по определенной 
методике обеспечивает эффективное форми-
рование у них коммуникативной культуры. 

Действенным в формировании коммуни-
кативной культуры оказалось внедрение во 
внеаудиторную работу как традиционных ме-
тодов – беседа, лекция (лекция-диспут, про-
блемная лекция), так и ряда интерактивных 
методов и приемов работы со студентами – 
«сократовский диалог» («Реалии возмож-
ностей будущего инженера на самореали-
зацию» и др.), методы кейсов и модерации, 
метод дебатов («От чего зависит професси-
ональный успех?» и др.), моделирование 
конкретных ситуаций («Робот и творец» и 
др.), метод «Древо решений» («Что важнее 
для профессии инженера: креативность или 
педантизм?» и др.), дискуссии в стиле теле-
визионного ток-шоу («Молодежь и бизнес», 
«Молодой специалист на рынке труда» и др.), 
в форме симпозиума («Авторитет современ-
ного руководителя и как он достигается?» и 
др.), анализ публичных выступлений, метод 
«мозговой атаки» («Как убедить человека?» 
и др.), использование радио-телевизионных 
программ и др.

В формировании коммуникативной куль-
туры студентов использованы коллективные, 
групповые и индивидуальные формы внеау-
диторной работы (часы общения – «Умею ли 
я слушать?», «Как я говорю», «Мои мимика и 
жесты» и др.; воспитательные часы – «Стань 
настоящим специалистом!», «Быть Челове-
ком – это прекрасно», «Как совершенство-
ваться?» и др.; тематические конференции – 
«Путь к профессионализму», «Мои коллеги 
за рубежом» и др.; круглые столы; диспуты, 
дискуссии, ролевые игры; участие студентов 
в поисково-исследовательской работе, в кон-
курсах, викторинах, олимпиадах, научных 
конференциях, в работе различных студенче-

ских клубов («Эрудит», «Языковой центр», 
«Евроклуб», «Сердце к сердцу» и др.).

Связующим звеном между различными ви-
дами внеаудиторной работы со студентами ста-
ло проведение тренингов: коммуникативный 
тренинг «Как вести себя с другими людьми», 
поведенческие тренинги «Как быть активным 
в обществе» и «Социальные роли, которые 
мы играем в жизни», «Школа жизненной 
компетентности», «Преодоление конфликт-
ности», творческий тренинг КАРУС и др.

Особенно важная роль в формировании 
коммуникативной культуры студентов выс-
ших технических учебных заведений была 
нами отведена проектной деятельности, по-
скольку перед выходом на производственную 
практику студенты выбирали тему проекта 
(«Взаимоотношения руководителя и подчи-
ненных», «Лидер в коллективе современного 
предприятия», «Путь к профессиональной 
карьере», «Критика и самокритика в про-
фессиональном становлении будущего инже-
нера», «Инновационные методы управления 
современным предприятием» и др.), который 
они готовили во время практики, а после ее 
окончания презентовали перед аудиторией 
слушателей – студентов (группы, курса, фа-
культета).

Предложенная модель базировалась на 
разработанной автором экспериментальной 
программе «Формирование коммуникатив-
ной культуры будущих инженеров», которая 
предусматривала реализацию целостной си-
стемы мероприятий в организации внеауди-
торной работы по таким взаимосвязанным 
блокам: организация внеаудиторных воспи-
тательных мероприятий, учебно-практиче-
ской и научно-исследовательской работы.

Количественный и качественный анализ 
результатов формирующего этапа исследо-
вания подтвердил действенность реализации 
модели формирования коммуникативной 
культуры студентов высших технических 
учебных заведений в процессе внеаудиторной 
работы. Так, в экспериментальных группах на 
3,7% выросло количество студентов с высо-
ким уровнем сформированности коммуника-
тивной культуры, на 14,2% – с достаточным 
уровнем, соответственно количество студен-
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тов со средним и низким уровнем сформиро-
ванности коммуникативной культуры умень-
шилось на 6,9 % и 11,0%.

Доказано, что конструктивное внедрение 
модели и повышение эффективности форми-
рования коммуникативной культуры будущих 
инженеров возможно при соблюдении ряда 
педагогических условий: целеустремленность 
и систематичность проведения внеаудиторной 
работы, ориентированной на диалогическое 
взаимодействие и сотрудничество в системе 
отношений «преподаватель – студент»; моди-
фикация содержания внеаудиторной работы в 
высшем техническом учебном заведении на 
основе коммуникативного потенциала буду-
щих инженеров, путем создания положитель-
ной эмоциональной насыщенности и расши-
рение сферы активного профессионального 

общения студентов в учебно-воспитательном 
процессе; реализация интерактивных форм 
и методов формирования коммуникативной 
культуры студентов; эффективное управление 
процессом формирования коммуникативной 
культуры студентов.

Выводы. Как вывод, мы отмечаем, что 
проведенное исследование не претендует на 
исчерпывающие рассмотрение всех аспек-
тов этой проблемы. Дальнейшего изучения 
требуют вопросы исследования механизмов 
формирования коммуникативной культуры в 
различных социально-педагогических усло-
виях (студентов высших учебных заведений), 
модернизация содержания, форм и методов, 
разработка диагностических методик опреде-
ления уровня сформированности коммуника-
тивной культуры личности. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АСЕРТИВНОСТІ 
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

У статті висвітлено проблему дослідження асертивності. Розглянуто специфіку та різноманіт-
ність поглядів на природу асертивності. Асертивна поведінка розглядається як комплексна особис-
тісна властивість, яка виконує інтегруючу роль та складає основу адаптаційного потенціалу. Ви-
значено рівні асертивності у студентів медичного коледжу за допомогою методики «Впевненість у 
собі» (тест Райдаса).

Ключові слова: асертивність, асертивна поведінка, студенти-медики, довіра до себе, самооргані-
зація, життєва стратегія.

В статье освещены проблемы исследования ассертивности. Рассмотрена специфика и разнообра-
зие взглядов на природу ассертивности. Асертивное поведение рассматривается как комплексное 
личностное свойство, которое выполняет интегрирующую роль и составляет основу адаптационно-
го потенциала. Определены уровни ассертивности у студентов медицинского колледжа с помощью 
методики «Уверенность в себе» (тест Райдаса).

Ключевые слова: ассертивность, асертивное поведение, студенты-медики, доверие к себе, само-
организация, жизненная стратегия.

The article deals with problems of research assertiveness. Et was considered specificity and diversity of 
views on the nature of assertiveness. Assertive behavior is considered as an integrated personal property, 
which fulfils an integrative role, it is the bassis of adaptive capacity. Et was olefined levels of assertiveness in 
students of a medical college using the technique of “Сonfidence” (test Raidas).

Key words: assertiveness, assertive behavior, medical students, credibility, self-organization.

Актуальність. На сьогодні в суспільстві 
особливо зростає потреба у спеціалістах, які 
здатні враховувати динаміку психічних про-
цесів, що проявляються у різних поведінкових 
реакціях людини, володіти високим рівнем 
психологічної культури у кризових ситуаці-
ях. Особливо це має відношення до кваліфі-
кованих фахівців, що працюють з людьми. 
Майбутнім спеціалістам для того, аби досяг-
ти успішної взаємодії в професійній чи іншій 
діяльності необхідно знати й чітко усвідом-
лювати свої потреби, бажання, мотиви, бути 
впевненими у собі, розрізняти типові поведін-
кові реакції та розуміти відмінності між ними.

Для студентського віку характерним є ак-
тивний розвиток моральних і естетичних по-
чуттів, цілеспрямованості, рішучості й напо-
легливості, самостійності та ініціативності, 
уміння володіти собою. В той же час молодь 
слабо орієнтується в соціальних ситуаціях, 
визначає особистісні властивості й емоційні 
стани інших людей, вибирає адекватні спосо-
би поведінки та реалізує їх у процесі взаємо-
дії; демонструє безкомпромісність у вчинках.

Ідея асертивності передбачає формування 
в особистості визначеної якості поведінки, за-
вдяки чому вона може володіти спонтанними 
реакціями, розумним проявом емоцій, умін-
ням прямо говорити про свої бажання і ви-
моги; здатності висловлювати свої погляди та 
аргументовано їх відстоювати; володіти так-
тиками задоволення власних потреб.

Така незалежність, з одного боку, набуває 
у студентському віці величезного значення 
для розкриття здібностей і подальшого осо-
бистісного та професійного становлення, а з 
іншого – забезпечує як адекватне протікання 
адаптації в умовах нового освітнього і соціо-
культурного середовища, так і активну проти-
дію адаптогенним впливам, захист від них або 
їх усунення.

Постановка проблеми. Аналіз літератури 
показав, що проблема психологічних особли-
востей формування асертивності студентів 
ВНЗ залишається відкритою, що зумовлює ак-
туальність теми. Дослідження різних аспектів 
асертивної поведінки особистості здійснено у 
працях багатьох науковців. Учені розглядають 
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її у контексті життєвих смислів і роблять ак-
цент на необхідності підвищення суб’єктності 
життєдіяльності (К. Абульханова-Славська, 
О. Асмолов, І. Кон, С. Максименко, В. Моля-
ко, В. Семиченко, С. Рубінштейн, Ю. Швалб), 
на навчанні молодих людей умінню розпоря-
джатися своїм життям, робити його предме-
том власної свідомості та волі (А. Анцупов, 
Д. Бокум, С. Гинзер, Г. Крайг, А. Шипилов); 
здатності долати труднощі; впевненості у собі 
та своєму призначенні (В. Каппоні, Т. Новак, 
С. Нартова-Бочавер); формуванні внутріш-
ньої потреби у свободі; адекватному оціню-
ванні себе та інших учасників міжособистіс-
ної взаємодії (А. Андрієнко, М. Медведєва); 
чіткому плануванні дії, ясному висловленні 
своїх почуттів, шанобливому співпрацюванні 
з партнерами, доносячи до них свою позицію 
(В. Галицький, О. Мельник, В. Синявський). 

Мета статті – дослідити психологічні чин-
ники впливу на формування асертивності сту-
дентів медичного коледжу.

Виклад основного матеріалу. Пробле-
ма асертивності привернула увагу вчених у 
ХХ столітті: численні дослідження вітчизня-
них науковців, передовий досвід зарубіжних 
психологів підтверджують важливість вивчен-
ня цієї дифеніції як комплексної інтегральної 
характеристики особистості. У перекладі з ан-
глійської мови слово «assert» означає «ствер-
джувати наполегливо, показово, упевнено». 
У психологічному словнику, «асертивність» 
розглядається як здатність людини упевнено і 
з гідністю відстоювати свої права, не зневажа-
ючи при цьому прав інших людей. Концепція 
асертивності оформилася наприкінці 50-х – 
на початку 60-х рр. ХХ ст. в працях А. Сол-
тера. Сам термін з’явився у середині 90-х рр., 
після публікації чеських авторів В. Каппоні та 
Т. Новака «Як робити все по-своєму» («Асер-
тивність – у життя»). Під асертивністю вони 
розуміли особистісну рису, яку визначають як 
автономію, незалежність, здатність самостій-
но регулювати власну поведінку, тобто рису, 
яка характеризує самодостатню особистість.

Поняття «асертивність» ученими витлума-
чується по-різному: 1) як самопросування або 
просування своєї волі (А. Анцупов, А. Шипи-
лов); 2) самоствердження без хвастощів або 

несправжньої скромності, впевнений захист 
своїх інтересів (С. Гинзер); 3) відстоювання 
і захист своїх прав (Г. Крайгом, Д. Бокумом); 
4) процес вираження індивідом почуттів, про-
позицій про легітимні зміни (Д. Ньюстром,  
К. Дэвис); 5) уміння наполягати на своєму, 
переконувати (А. Солтер); 6) здатність осо-
бистості відкрито і вільно заявляти про свої 
бажання, вимоги та домагатися їх втілення; 
оптимальна реакція на зауваження, справед-
ливу та несправедливу критику і рішуче го-
ворити собі та оточуючим «ні», коли цього 
потребують обставини (В. Шпалінський) [3]. 

Незважаючи на різні погляди науковців, у 
пропонованому феномені можна виокреми-
ти спільні властивості, що характеризуються 
діями спрямованими на реалізацію власних 
інтересів через конструктивну взаємодію. 
Асертивна поведінка або запобігає виникнен-
ню конфліктів як таких, або допомагає знайти 
валідні рішення.

А. Лазарус виділив чотири групи «асер-
тивної поведінки»: 1) здатність сказати «ні»; 
2) відкрито говорити про почуття і вимоги; 
3) встановлювати контакти, починати і закін-
чувати бесіду; 4) відкрито виражати позитив-
ні та негативні почуття [3]. Для дослідника ці 
здібності існують не тільки в площині пове-
дінки, але й вбирають когнітивні складники, 
такі, як установки, життєву філософію і оці-
нювання [3]. Тобто, стає зрозумілим, що не во-
лодіючи азами асертивності, важко досягати 
своєї мети, незважаючи на труднощі, зміню-
вати тактику своєї поведінки. Асертивність, 
як комплексна особистісна властивість, вико-
нує інтегруючу роль в структурі особистості 
та складає основу адаптаційного потенціалу.

Отже, підсумовуючи вищенаведене, ви-
тлумачуємо асертивність – як сукупність пси-
хологічних властивостей індивіда, які форму-
ють його поведінку в суспільстві, побудовану 
на адекватних діях у критичних ситуаціях, що 
виявляється в упевнених рішеннях як своє-
часній реакції на динаміку соціально-психо-
логічних змін, а також у психологічній врів-
новаженості й етичному ставленні до інших у 
суспільних відносинах.

З погляду поведінкових стратегій, асертив-
ність можна розглядати як альтернативний 
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метод маніпулятивній поведінці. Вона вчить 
спокійно, без агресії протидіяти маніпулято-
рам. Людина, яка поводить себе пасивно, не 
вміє формувати та заявляти про свої бажан-
ня і потреби. Таким чином вона залишаєть-
ся беззахисною перед вимогами інших. У її 
діях відсутня впевненість, вона страждає від 
того, що не може належним чином застосува-
ти свої здібності. Асертивна особистість, на-
впаки, здатна чітко і зрозуміло формулювати 
те, про що йде мова, як вона бачить ситуацію, 
що вона про неї думає і як її переживає. Таку 
особистість вирізняє позитивне ставлення до 
інших людей і адекватна самооцінка. Вона до-
сить впевнена у собі, уміє слухати інших та 
йти на компроміс, здатна змінити свій погляд 
під тиском серйозних аргументів, не діє на 
шкоду іншим, поважає чужі права, може пере-
конувати інших надати їй допомогу, ставитися 
до неї люб’язно, домовитися і знайти компро-
місне вирішення проблеми.

Дослідники по-різному характеризують 
структурні компоненти асертивності. Напри-
клад, В. Шамієва визначає три складники: ког-
нітивно-смисловий (орієнтування й адекватна 
оцінка ситуації, продуктивне перетворення 
проблем, гнучкість мислення, визначення 
свого «Я» в навколишньому світі на основі 
усвідомлення значень і цінностей свого жит-
тя); афективний (прийняття іншого, упевне-
ність у собі, довіра до себе) та поведінковий 
(незалежність, відповідальність, наполегли-
вість, готовність до ризику та конструктивної 
агресії). Найкраще ці категорії розкриваються 
у студентському віці, а тому важливо орга-
нізувати цілеспрямовану програму розвитку 
асертивної поведінки як основу реалізації без-
печних форм її прояву [2].

Тож, уважаємо за необхідне з’ясувати рів-
ні сформованості асертивності (впевненості) 
у порівняльному аспекті з-поміж студентів 
першого та четвертого курсів. У нашому до-
слідженні взяли участь студенти відділення 

«Сестринська справа» Криворізького медич-
ного коледжу. Загальна кількість респонден-
тів становить 60 осіб.

Задля визначення загального рівня сфор-
мованості асертивності, як професійно важ-
ливої якості майбутніх медичних сестер, за-
стосували опитувальник Райдаса, у якому 
запропоновано 30 ситуацій із альтернатив-
ними варіантами відповідей. За результатами 
опитування отримано наступні дані (табли-
ця 1), які за кількістю набраних балів, показу-
ють різні рівні впевненості.

Після опрацювання даних діагностики ді-
йшли таких висновків: кількість респонден-
тів, які невпевнені у собі на І курсі становить 
33,3% від усіх опитаних студентів І курсу, на 
ІV курсі – 0%. Це пояснюється, насамперед, 
тим, що у студентів-першокурсників, ще не 
до кінця сформований характер, не розвинуті 
уміння відстоювати свою думку. До групи із 
середнім значенням впевненості потрапили 
60% – першокурсників та 23,3% випускни-
ків. Це свідчить, що для більшості студентів 
характерним є домінування зовнішніх, фор-
мальних мотивів і цілей прояву досліджуваної 
якості. Високий рівень впевненості показали 
6,6% – першокурсників та 50% випускників. 
Зовсім незначна частина студентів-випус-
кників – 26,6% увійшли до розряду занадто 
самовпевнених. Цей показник на І курсі ста-
новить 0% респондентів. Таким чином, мож-
на спостерігати наявність позитивних змін у 
бік підвищення рівня асертивних студентів 
на ІV курсі. Студентський вік сприяє форму-
ванню впевненості в силу своєї сенситивності  
(є найсприятливішим для завершення форму-
вання як психофізичних, так і особистісних 
якостей).

Висновки. Отже, поняття «асертивність» 
є доволі новим психологічним терміном, що 
відображає внутрішньопсихологічні особис-
тісні орієнтації, спрямовані на характер та 
тип взаємодії індивіда із соціальним серед-

Таблиця 1
Показники рівня впевненості у студентів-медиків

Курс Невпевнені у собі Середнє значення Впевненні у собі Занадто самовпевнені
І курс 10 (33,3%) 18 (60%) 2 (6,6%) -

ІV курс - 7 (23,3%) 15 (50%) 8 (26,6%)
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овищем. Розвиток цього чинника у психоло-
гічних дослідженнях почався з таких психо-
логічних станів, як впевненість, адекватність. 
Асертивна поведінка виявляється в тому, що 
людина захищає власні права, виражає власні 
думки і почуття прямо, чесно і відкрито.

Розвиток асертивності у студентів-меди-
ків передбачає формування уміння контролю-
вати спонтанні реакції, розумним проявом 
емоцій, прямо говорити про свої бажання і 
вимоги, здатність висловлювати власні погля-
ди, не боючись заперечувати, наполягати на 
своєму в ситуаціях, коли будь-яка аргумента-
ція виявляється зайвою; володіти тактиками 

задоволення справедливих вимог і відмови 
у відповідь на неприпустимі прагнення та-
ким чином, аби при цьому не порушувалися 
права інших людей. При цьому особливий 
акцент варто зробити на розвитку рефлексії 
(умінь бачити й розуміти ситуацію), критич-
ності мислення (виділення ситуацій ризику, 
вироблення навичок роботи з інформацією: її 
аналіз, переробка, технології прийняття неза-
лежних рішень). 

Подальше дослідження буде спрямоване у 
площину розробки тренінгу асертивності для 
студентів-медиків і впровадження корекцій-
них програм та завдань.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНА  
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 У статті розглянуто різні наукові підходи до розуміння проблеми самореалізації особистості. На 
основі аналізу психолого-педагогічних джерел уточнено зміст поняття «самореалізація» особистос-
ті. Висвітлено основні характеристики феномену самореалізації.

Ключові слова: реалізація, самореалізація, особистість, студент, потреби, можливості. 

В статье рассмотрены различные научные подходы к пониманию проблемы самореализации лич-
ности. На основе анализа психолого-педагогических источников уточнено содержание понятия «са-
мореализация» личности. Освещены основные характеристики феномена самореализации.

Ключевые слова: реализация, самореализация личность, студент, потребности, возможности.

The different scientific approaches to understanding the problems of self-realization of personality have 
been exposed in the article. Based on analysis of psychological-pedagogical sources the content of the concept 
of "self-actualization" has been clarified. The main characteristics of the phenomenon of self-realization has 
been highlited. 

Key words: realization, self-realization of personality, student needs, opportunities.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Потреба самореалізації особистості 
одна з насущних, соціально-активних потреб 
людини, яка прагне покращити свій психіч-
ний стан, зрозуміти себе, пізнати смисл життя 
та сутність власного «Я», реалізувати свої та-
ланти та здібності, збагати життєвий досвід. 
Задовольняючи потребу самореалізації через 
різноманітні види діяльності, особистість пе-
реслідує власні життєві цілі, знаходить своє 
місце в системі суспільних зв’язків, ставлень 
і стає тим, ким вона може стати в силу своїх 
можливостей.

Самореалізація є актуальною потребою 
особистості у самовираженні, реалізації на-
явних природних здібностей, особистого по-
тенціалу, власної індивідуальності й водночас 
результатом, досягнутим при втіленні в життя 
інтересів, здібностей, талантів, який виступає 
важливою складовою її існування. 

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми. Проблема самореалізації особис-
тості досліджувалась багатьма вітчизняними 
і зарубіжними ученими. Самореалізацію осо-

бистості у зв’язку з сенсом життя розглянуто 
Л. Коганом, М. Михайловим, М. Муляром, 
М. Недашковською, Г. Нестеренко, Л. Нікі-
форовою, Л. Подолянко та іншими вченими. 
Проблему самореалізації як основи розви-
тку «Я»-концепції особистості висвітлено в 
працях Л. Когана, М. Леонтьєва, А. Маслоу, 
К. Роджерса, С. Рубінштейна. Самореалізацію 
особистості як цілісного процесу становлен-
ня людини на своєму життєвому шляху дослі-
джували такі вчені І. Бех, Л. Божович, В. Да-
видов, Д. Ельконін. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є теоретичний аналіз різних наукових 
підходів щодо розкриття сутності феномену 
«самореалізація» особистості. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У науковій літературі зустрічаються різні 
підходи щодо розкриття змісту поняття «са-
мореалізація». Так, у філософському словни-
ку категорія «самореалізація» визначається 
як «процес покладання-здійснення людиною 
свого «Я» у світі. Самореалізація передбачає 
найоптимальнішу для конкретної людини 
взаємодію сутнісних сил, розгортання яких 
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є мірилом людинотворчого потенціалу кон-
кретно-історичних типів соціуму й культури; 
невіддільна від усвідомлення людиною самої 
себе, хоча й не вичерпується останнім, міс-
тить неусвідомлене» [13, с. 564]. 

Великий тлумачний словник подає ви-
значення цього терміну як «реалізація свого 
творчого людського потенціалу» [2, с. 1101]. 
У психологічному словнику категорія «само-
реалізація» розглядається у декількох значен-
нях, а саме: здатність людини об’єктивувати 
багатство власного внутрішнього світу у 
будь-якій формі діяльності (праця, гра, піз-
нання, спілкування тощо); процес здійснення 
(перетворення) здібностей та особистісних 
потенцій (планів та установок) як у власній 
діяльності, так і в іншій людині; прагнення роз-
вивати сильні сторони власної особистості [11].

Поняття «самореалізація» за Л. Користи-
льовою розуміється як здійснення можли-
востей розвитку «Я» за допомогою власних 
зусиль, співтворчості, взаємодії та взаємин 
з іншими людьми (близьким і далеким ото-
ченням), соціумом і світом в цілому. Тому 
важливою детермінантою самореалізації є ді-
яльність, мотив здійснює спонукальну, смис-
лоутворюючу та стимулюючу функції.

Зауважимо, що науковець, досліджуючи 
проблему самореалізації в системі наук про 
людину, виокремлює два види факторів само-
реалізації:

1) особистісні або ті, що залежать від лю-
дини (ціннісні орієнтації, готовність до само-
формування, гнучкість мислення, воля тощо);

2) ситуативні, що не залежать від людини 
(соціальна ситуація, рівень життя, матеріальна 
забезпеченість, екологічне середовище, вплив 
засобів масової інформації тощо) [6, с. 77].

У контексті нашого дослідження важливим 
є розгляд взаємозв’язку понять «потреба» та 
«самореалізація» С. Максименко виділяє сис-
тему характеристик потреб у самореалізації: 
потреба в самореалізації належить до розгля-
ду вищих потреб, вона є якісною характерис-
тикою особистості; потреба, яка актуалізує 
потенційні можливості особистості, сприяє 
розвитку особистості, підтримує внутрішній 
стан напруження індивіда, має суперечливу 
природу; потреба в самореалізації існує у ва-

ріанті «для інших», тобто має соціальних ха-
рактер; потреба в самореалізації – це цінність, 
вона має постійний, безперервний характер; 
потреба в самореалізації володіє здатністю 
цілеспрямованого формування в процесі ово-
лодіння тією чи іншою діяльністю. Отже, по-
треба в самореалізації є джерелом активності 
особистості, активність же визначає ті види 
діяльності, в яких дана потреба задовольняти-
меться [10, 276].

Самореалізацію особистості А. Ковальова 
розглядає як процес становлення особистості, 
результатом якого є вихід на цінності – цілі, 
напрями та способи активності, адекватні ін-
дивідуальним здібностям, та здатність через 
цілепокладання самостійно й самобутньо реа-
лізувати своє призначення [ 5, с.6]. 

Науковець В. Гупаловська зазначає, що 
самореалізація є перманентним станом ви-
сокорозвиненої особистості, якій властивий 
певний рівень самосвідомості, самопізнання, 
самовизначення, саморефлексії, яка досягла 
рівня самотворення, виробила і виробляє са-
моставлення. Цілком прийнятною є думка на-
уковця про те, що необхідними передумовами 
самореалізації є внутрішня активність осо-
бистості, усвідомлення нею власних життє-
вих цілей, як елемент самовизначення, само-
свідомості, самопізнання [4, с. 8].

За визначенням Н. Крилової, самореаліза-
ція – це ідентифікація суб’єкта з іншими, різ-
номанітне сприйняття ним життєвих ситуацій 
і прояв творчого характеру його активності. 
Зауважимо, що науковець акцентує на тому, 
що самореалізація об’єднує індивідуальні, 
соціальні та культурологічні засади у жит-
ті людини. Процес самореалізації є проявом 
постійних прагнень, виявлення й реалізації 
нових життєвих шляхів, пошуком способів 
саморозкриття і самовдосконалення [7, с. 11].

Зважаючи на вищезазначене, можна кон-
статувати, що в основі процесу самореалізації 
лежить активність та прагнення особистості 
до реалізації власних здібностей, інтересів, 
потреб. Відповідно, активність, здійснюю-
чись особистістю в дієвому плані життя, на-
буває форми самореалізації. Вона визначає 
діяльність, є рушійною силою, джерелом 
пробудження в людині її «потенціалів», які 
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викликаються потребою в діяльності, являє 
собою вищий рівень, але її характер визнача-
ється й опосередковується вищими життєви-
ми потребами.

Для досліджуваної проблематики цілком 
слушною є думка Ж. Воронцової про те, що 
самореалізація – це свідомий процес найбільш 
повного розкриття і зростання потенційних 
і спонукально-мотиваційних сутнісних сил 
людини, що приводить до самоствердження 
власного «Я». Науковець акцентує увагу на 
тому, що самореалізація є складником само-
актуалізації (усвідомленого визначення інди-
відом мети життєдіяльності), самопізнання 
(самоспостереження, самоаналіз, самооцінка 
та самоконтроль), саморозвитку як самостій-
ного накопичення теоретично-практичного 
досвіду (самоосвіта) і формування нових осо-
бистісних якостей (самовиховання)[3, с. 15]. 

Самореалізація є аспектом життєдіяль-
ності, який демонструє зв’язок між опредме-
чуванням і розпредмечуванням: реалізуючи 
себе у предметі, який особистість створює, 
вона реалізує і себе. Саме тому самореаліза-
ція є самоствердженням особистості не тільки 
через створення предметного світу, а й безпо-
середньо через самосвідомість і саморозвиток 
[10, с. 241].

Досить цікавий підхід до розуміння саморе-
алізації особистості подає у своїх працях І. Ма-
нох. Автор відзначає, що саморозвиток є своє-
рідним акумулюванням себе, нагромадженням 
енергії, умінь, навичок, здібностей, а саморе-
алізація являє собою процес прояву всього 
цього. Тобто самореалізація розглядається 
як основний спосіб реалізації особистості.

Науковець виділяє три фази самореаліза-
ції: актуалізація – напруга – зняття. Фаза ак-
туалізації має місце, оскільки потреба в само-
реалізації виступає одночасно і як ціль, а для 
її задоволення важливий інтерес, що є осно-
вним мотивом. Напруга є наслідком мотива-
ції, а здійснення мотиву приводить до зняття 
напруги. Потім цикл повторюється. Для реа-
лізації інтересу необхідна наявність вільної 
волі, що виступає рушійною силою процесу 
самореалізації і здійснюється в кінцевій фазі. 
На кожній з фаз, на думку дослідниці, вклю-
чається ряд «само-процесів», наприклад: са-

мопізнання, самосвідомість, самоціль, само-
вибір, самоконтроль, самоаналіз [9].

Актуальним у контексті визначення про-
блеми самореалізації є напрацювання Ф. Ба-
заєвої. Науковець пов’язує самореалізацію з 
різними видами діяльності, в яких реалізу-
ються потреби особистості у розвитку, само-
вдосконаленні як особистісних здібностей, 
так і професійних домагань і можливостей. 
У визначенні основних характеристик спосо-
бів самореалізації людини Ф. Базаєв акцентує 
увагу на таких: 

– розвиток «Я-концепції», своїх природ-
них здібностей, задатків і можливостей;

– самореалізація завжди пов’язана з реалі-
зацією власних зусиль і прагнень людини;

– самореалізація передбачає розкриття і 
розвиток різноманітних задатків, здібностей 
особистості;

– самореалізація особистості пов’язана зі 
способом життя і діяльності, які пов’язані з 
реалізацією її прагнень, бажань і потреб;

– самореалізація є результатом прояву осо-
бистістю своїх можливостей, задатків, здібнос-
тей, прагнень і зусиль до самоствердження;

– процес самореалізації, виходячи із його 
суті, передбачає реалізацію лише позитивних, 
морально прийнятних прагнень і потреб лю-
дини;

– самореалізація є визначенням людиною 
себе, своєї індивідуальної траєкторії життєво-
го розвитку, життєвої реалізації і свого май-
бутнього [1, с. 75–78].

Варто зазначити, що прагнення до само-
реалізації є значущою потребою особистос-
ті, підкріпленою бажанням стати активним 
суб’єктом власного життя, зайняти належне 
місце у суспільстві, мати певні життєві орієн-
тири, чітке уявлення про себе та навколишній 
світ, зуміти знайти себе та відстояти власне « Я».

Тому у зазначеному контексті заслуговує 
на увагу типологія, запропонована Н. Сеге-
дою, згідно з якою виділяються основні ха-
рактеристики феномену «самореалізація»: 
він ґрунтується на самопізнанні власного по-
тенціалу, спрямованості на саморозвиток осо-
бистості на підставі самовизначення, на до-
сягненні компетентності, самоорганізації (як 
мобілізації власної мотивації, когнітивних ре-
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сурсів, поведінкової активності), ототожненні 
з творчою діяльністю; визначається предмет-
ною реальністю соціально значущого внеску 
особистості в обрану сферу життєдіяльності, 
відповідальністю особистості за його наслід-
ки [12, ст. 9].

Висновки. Отже, вищезазначені теоретич-
ні положення дають змогу розкрити сутність 
поняття феномену «самореалізація» особис-
тості. Самореалізація є результатом актив-
ності особистості студента вмінь виявляти, 
пізнавати, реалізовувати власний внутрішній 
потенціал. 

Фактично, це практичне здійснення через 
діяльність особистістю свого «Я, потреба осо-

бистості розкрити й реалізувати власні мож-
ливості, здібності, уподобання. 

Таким чином, узагальнення наукових 
підходів дає підставу зробити висновок, що 
проблема самореалізації особистості відно-
ситься до актуальних проблем сучасної дій-
сності. На основі аналізу нами уточнено сут-
ність поняття «самореалізація» як процесу 
самопізнання, саморозвитку, самовиражен-
ня, самовдосконалення, самоствердження, 
саморефлексії особистості, що ґрунтується 
на визначенні цілей, завдань, способів реа-
лізації її потенціалу, зростанням внутрішніх 
сил і можливостей, виступає важливою скла-
довою її існування. 
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У науковій статті розглядається зміст поняття «соціальна компетентність»; показники, що 

є необхідними для формування соціальної компетентності; а також умови, за яких ефективно фор-
мується дана особистісна компетентність у середовищі дитячої громадської організації, зазначено 
критерії формування соціальної компетентності у середовищі дитячих громадських організацій. 

Ключові слова: дитяча організація, соціальна активність, соціальна компетентність, комплек-
сне виховання, дитяча поведінка, соціальна адаптація.

В научной статье рассматривается содержание понятия «социальная компетентность»; пока-
затели, необходимые для формирования социальной компетентности; а также условия, при которых 
эффективно формируется данная личностная компетентность в среде детской общественной орга-
низации, указано критерии формирования социальной компетентности в среде детских обществен-
ных организаций.

Ключевые слова: детская организация, социальная активность, социальная компетентность, 
комплексное воспитание, детская поведение, социальная адаптация.

In the scientific article discusses the concept of “social competence”; indicators that are necessary for the 
formation of social competence; and the conditions under which effectively formed this personal competence 
among children public organizations stated criteria for the formation of social competence among children’s 
organizations.

Key words: children’s organization, social activity, social competence, comprehensive education, child 
behavior, social adaptation.

Постановка проблеми. В українському 
суспільстві надзвичайно актуальними на сьо-
годні постають проблеми розвитку та форму-
вання соціально зрілої підростаючої особис-
тості, готової до активної участі у всіх сферах 
життя суспільства; зміцнення фізичного, ду-
ховного, емоційного здоров’я дітей, надання 
їм допомоги у саморозвитку і самореалізації; 
виховання впевненості у собі та інших соці-
ально спрямованих якостей особистості. У 
вирішенні цих проблем вагому роль відігра-
ють дитячі громадські організації. Тому пи-
танням їх функціонування та впливу на роз-
виток особистості приділяється значна увага 
у теорії і практиці сучасної педагогіки.

Аналіз основних досліджень і публі-
кацій. Основні засади вивчення феномену 
дитячого громадського об’єднання склада-
ють наукові праці Л. Алієвої, О. Безпалька, 

О. Волохова, М. Епштейна, І. Звєрєвої, Б. Ку-
приянова, Р. Литвак, А. Мудрика, М. Плот-
кіна, А. Рижанової, А. Трапера, Н. Чернухи, 
М. Шакурова та інших вчених.

Проблема дитячого громадського 
об’єднання вивчається в соціальному, психо-
логічному та педагогічному аспектах. 

У соціальному аспекті її вирішення по-
лягає у потребі сучасного суспільства орга-
нізаційно сформувати соціальну активність 
підростаючого покоління, використовуючи 
різноманітні форми громадських об’єднань, 
в оволодінні дітьми соціальними ролями не 
тільки для збагачення досвідом взаємодії з 
людьми, але й для реалізації можливостей лі-
дерського, творчого потенціалу особистості. 
Суспільство зацікавлене у захисті прав та ін-
тересів дітей, забезпеченні їх реалізації через 
програми діяльності дитячих організацій. 
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У психологічному аспекті вивчаються пи-
тання пошуку дитиною своєї ідентичності, 
особистісних переживань, пошуків себе серед 
однолітків, спільництва, довіри у соціальних 
відносинах. Своєрідним шляхом цих пошуків 
стала сучасна дитяча громадська організація, 
де особиста зацікавленість дитини, вибір спо-
собів виконання своїх обов’язків перед дру-
зями, організацією, суспільством вільні від 
будь-якого диктату. 

Педагогічний аспект передбачає, що дитя-
че громадське об’єднання у своїй суті є орга-
нізованою системою впливу однолітків один 
на одного. Виховання дитини здійснюється 
колективним суб’єктом – первинним громад-
ським дитячим колективом. Дитяча органі-
зація є посередником між світом дитинства 
та світом дорослих, який створює умови для 
гармонізації досвіду колективних і особистих 
відносин.

Окреслення невирішених питань. Не-
зважаючи на пильну увагу науковців до по-
рушеної у статті проблеми, актуальним за-
лишається питання формування соціальної 
компетентності особистості у середовищі 
дитячого громадського об’єднання, адже з 
кожним роком зростає вплив громадських 
організацій на формування підростаючої осо-
бистості. 

Формулювання мети і завдань статті. 
Зважаючи на актуальність обраної для ви-
вчення проблеми у статті розглянемо зміст по-
няття «соціальна компетентність»; показники, 
що є необхідними для формування соціальної 
компетентності; а також умови, за яких ефек-
тивно формується дана особистісна компе-
тентність у середовищі дитячого громадсько-
го об’єднання. 

Виклад основного матеріалу. Реформу-
вання освітньої галузі спрямовано на форму-
вання і розвиток в учнів ключових соціальних, 
інформативних, комунікативних компетенцій, 
їхньої самостійності та активності в пошуку 
нового творчого потенціалу. З огляду на це у 
соціально-педагогічних та соціально-психо-
логічних дослідженнях виокремилося нове 
поняття – «соціальна компетентність» 

За твердженням Н. Бібік, соціальна ком-
петентність передбачає здатність жити в со-

ціумі; ураховувати інтереси й потреби різних 
груп; дотримуватись соціальних норм, прин-
ципів та правил.

Соціальна компетентність – це багатогран-
на характеристика особистості, яка своєю ба-
гатокомпонентністю охоплює всю множину та 
глибину функціювання особистості в соціумі. 
Оскільки особистість – істота суто соціальна, 
то формат соціальної компетентності охоплює 
як соціальні мотиви, знання, навички, необ-
хідні для успішної взаємодії з оточуючим со-
ціальним середовищем, так і самопочуття та 
самоприйняття особистістю себе в постійно 
мінливому соціумі. Соціальна компетентність 
вимагає від особистості принциповості, вмін-
ня відстояти власну думку, протистояти не-
бажаному впливу, і водночас толерантності, 
уміння пристосовуватися, ефективно діяти в 
змінюваних соціальних умовах [4].

Соціальна компетентність вимагає сфор-
мованості досить високого рівня оптимізму, 
що надає віру в успіх, розпочатої справи, і 
достатнього рівня песимізму, який допома-
гає реально оцінити себе та свої знання, щоб 
уникнути зайвої ейфорії, і головне, змушує 
надолужити прогалини у знаннях та вміннях, 
що гальмують справу [1].

Соціальна компетентність, на думку 
О. Безпалько, І. Звєрєвої, В. Петровича – це 
комплекс особистісно-психологічних техно-
логій взаємодії особистості із оточуючим со-
ціальним середовищем. Ефективність, успіш-
ність цієї взаємодії визначає рівень соціальної 
компетентності [4, с. 10-17].

На думку вчених, дослідження особистіс-
но-психологічних технологій, що утворюють 
зміст соціальної компетентності, потребує по-
дальшої уваги із боку фахівців різних галузей 
науки.

Згідно з О. Литовченко, визначено, що у 
складі поняття «соціальна компетентність», 
входять наступні компоненти:

– когнітивний (знання власного «Я», знання 
норма спільної діяльності, правил спілкуван-
ня; поінформованість про соціальне життя);

– емоційно-ціннісний (ціннісні орієнтації 
особистості, які зумовлюють і зумовлюють-
ся ставленням до існуючого знання; здатність 
виявляти соціальні почуття);
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– практично-діяльнісний (здатність ефек-
тивно взаємодіяти з оточенням, застосовувати 
соціальні знання і досвід; здатність доцільно 
поводитися у суспільстві, здатність до саморе-
алізації індивідуального «Я» в межах суспіль-
них вимог і морально-етичних принципів) [6].

На основі цього були обрані такі критерії 
формування соціальної компетентності ви-
хованців позашкільних навчальних закладів: 
орієнтація у Я-сфері, здатність до співпраці, 
інтеріоризація моральних цінностей.

Орієнтація у Я-сфері визначається показ-
никами: самопізнання створення «Я»-образу, 
знання та адекватна оцінка себе, своїх зді-
бностей та можливостей; знання про соціаль-
не життя і ідентифікація себе як члена соці-
альної групи; усвідомлення своїх соціальних 
ролей; здатність до саморегуляції, емоційного 
контролю; вміння брати на себе відповідаль-
ність; планувати, організовувати свою діяль-
ність, виявляти активну життєву позицію.

Здатність до співпраці визначається таки-
ми показниками: знання норм спільної діяль-
ності,, спілкуванням; прагненням співвідно-
сити власні устремління з інтересами інших 
людей; продуктивно взаємодіяти з членами 
групи, які вирішують спільну задачу; умінням 
домовитись, погодитися, піти на компроміс, 
вести діалог.

Інтеріоризація моральних цінностей ви-
значається такими показниками: знання мо-
ральних цінностей та моральні переконання; 
уміння самостійно, свідомо здійснювати мо-
ральний вибір та нести відповідальність за 
прийняті рішення; відповідність поведінки 
моральним цінностям (гуманність, чесність, 
справедливість) [6].

Соціальна компетентність є складовою 
життєвої компетентності дітей та підлітків і 
характеризує їх спроможність налагоджувати 
продуктивну взаємодію з іншими людьми, пра-
цювати в команді, знаходити консенсус, запобі-
гати конфліктам, приймати самостійні рішення.

Процес формування й розвитку особистос-
ті учня в молодшому шкільному віці характе-
ризується інтенсивним розвитком соціальних 
відносин, змінами соціальних ролей і функцій 
з подальшим розширенням соціально- мо-
ральних взаємодій дітей з навколишнім соці-

умом, динамічністю соціальних уявлено, осо-
бливим ставленням до світу. Саме ці зміни є 
основними засадами організації процесу фор-
мування їх соціальної компетентності. 

Прояв соціальної компетентності молод-
шого школяра під час процесу соціалізації ха-
рактеризується такими показниками:

– приймати соціальні правила і норми, 
знаходити правильні орієнтири для побудови 
своєї соціальної поведінки;

– проявляти гнучкість у сприйнятті нових 
вражень та їх оцінці; прилаштовуватися до 
вимог соціальної групи, водночас зберігаючи 
власне «Я»;

– добирати корисні для свого соціально-
го розвитку ролі, поводитися відповідально, 
співвідносити очікування інших із власними 
можливостями і домаганнями; 

– уміти брати до уваги думку інших людей, 
рахуватися з їхніми бажаннями та інтересами, 
визнавати сильні сторони;

– налагоджувати з однолітками та дорос-
лими гармонійні взаємини, домовлятися з 
ними; уникати конфліктів або розв’язувати їх 
мирним шляхом, утримуватися від образли-
вих слів та агресивних дій;

– оптимістично ставитися до труднощів, 
уміти мобілізовуватися на їх подолання; про-
являти витримку в стресових ситуаціях;

– бути здатними до самопокладання відпо-
відальності;

– ініціювати допомогу та підтримку іншому;
– розраховувати на себе, рідних, близьких, 

знайомих, товаришів;
– гідно вигравати та програвати;
– узгоджувати свої бажання з можливостя-

ми та вимогами;
– бути людяною, справедливою людиною, 

вміти приймати точку зору іншої людини 
[2, c. 5-31].

Погоджуємося з думкою О. Л. Кононко, 
вважаємо, що соціальну компетентність учнів 
молодших класів можна вважати сформова-
ною, тоді коли вони:

– володіють елементарними знаннями про 
соціальні явища, події, людей, взаємини, спо-
соби їх налагодження; цінують, визнають зна-
чущість для себе того, що пов’язано зі соці-
альним життям, цікавляться ним;
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– називають словами, вербалізують осно-
вні соціальні явища;

– передають враження, пов’язані зі соці-
альними подіями та взаєминами людей, ху-
дожніми образами (малюють, складають опо-
відання тощо);

– пов’язують соціальну активність людей 
та власну з виконанням соціально сформова-
них стандартів;

– реалізують знання та інтереси у формах 
поведінки;

– проявляють у поведінці конструктивну 
творчість;

– збалансовують особисті та соціальні ін-
тереси [5].

Формування соціальної компетентності 
школярів молодшого та шкільного віку в ди-
тячій громадській організації розглядається 
як сукупність методів, прийомів і форм ор-
ганізацій процесу розвитку інтегрованої 
характеристики особистості, якостей, зді-
бностей, соціальних знань і вмінь, емоцій-
но-ціннісних орієнтацій. Організація поза-
навчальної діяльності в дитячій громадській 
організації, спрямована на формування со-
ціальної компетентності особистості учня, 
полягає у створенні умов для формування 
досвіду пізнавальної діяльності, різних спо-
собів та досвіду практичної й творчої діяль-
ності, інтеграцію творчого та практичного 
змісту освіти.

Особистісні утворення, необхідні для фор-
мування соціальної компетентності в дитячій 
громадській організації [9, с. 25-48]: 

1) мотивація соціально значимої діяльнос-
ті, у рамках якої є орієнтація на успіх є пози-
тивною основою для формування соціальної 
компетентності, оскільки вона спрямована на 
досягнення позитивних результатів, що ви-
значає особистісну активність дитини;

2) вміння керувати психічними процеса-
ми розвитку пізнавальної сфери, яка створює 
основу становлення здатності до довільної ре-
гуляції поведінки;

3) діалогічність свідомості, критичність до 
себе дитина стає здатною до адекватної само-
оцінки, а задоволеність собою і досить висока 
самооцінка виступають важливими складови-
ми соціальної компетентності

4) складається новий тип відносин з людь-
ми, засвоюються певні соціальні норми, втра-
чається орієнтація на дорослого і відбувається 
зближення з групою однолітків, де необхідни-
ми виявляються навички конструктивної вза-
ємодії; молодший школяр починає розуміти, 
що від його поведінки залежить вирішення 
багатьох життєвих ситуацій, зокрема й склад-
них стосовно соціальної взаємодії, а значить, 
вона здобуває готовність до оволодіння нави-
чками конструктивного поведінки в проблем-
них ситуаціях [7, c. 25-38].

Отже, формування соціальної компетент-
ності дитини базується на таких особистісних 
утвореннях: мотивація досягнення, довіль-
ність, позитивне ставлення до себе, висока 
самооцінка, здатність до конструктивної по-
ведінки у складних ситуаціях. 

Уже з шести років дитина може стати по-
вноправним членом дитячої громадської орга-
нізації, участь у якій дає змогу реалізовувати 
свої здібності та нахили, розвивати лідерські 
якості, забезпечувати організоване та змістов-
не дозвілля. 

Висновки та перспективи подальшого 
дослідження проблеми. Отже, участь дитини 
у функціонуванні дитячої громадської органі-
зації значною мірою впливає на дитячий само-
розвиток, поведінку та соціальну адаптацію 
дитини в суспільстві. Нами було розкрито по-
няття соціальної компетентності, умови її фор-
мування та вплив на розвиток, моделювання 
поведінки в дитячій громадській організації. 

Соціальна компетентність покликана сфор-
мувати знання, уміння, навички та здатності, 
які потрібні учню для подальшої освіти в по-
стійно змінних соціальних умовах, стати го-
ловним механізмом у соціалізації та адаптації, 
підготувати дитину до освоєння та виконання 
основних соціальних ролей у суспільстві, і 
має стати кінцевою метою соціалізації дітей. 
Соціальна компетентність як аспект індиві-
дуальної свідомості відповідає за конструю-
вання особистістю соціальних стосунків усіх 
рівнів. Соціальна компетентність є набором 
альтернативних складових, необхідних для 
реалізації особистісних цілей в суспільстві. 
Саме тому дане поняття потребує подальших 
розвідок і детального вивчення.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ  
РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ В УМОВАХ СІМ’Ї
У статті теоретично обґрунтовано питання розвитку емоційної сфери дитини дошкільного 

віку в умовах сім’ї. Розглянуто основні напрямки в розвитку емоційної сфери дошкільника. Запро-
поновані рекомендації для співпраці батьків та вихователів з формування позитивної емоційності 
дошкільника.

Ключові слова: емоційна сфера, дитина дошкільного віку, сім’я. 

В статье теоретически обоснован вопрос развития эмоциональной сферы ребенка дошкольного 
возраста в условиях семьи. Рассмотрены основные направления в развитии эмоциональной сферы до-
школьника. Предложенные рекомендации для сотрудничества родителей и воспитателей по форми-
рованию положительной эмоциональности дошкольника.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, ребенок дошкольного возраста, семья.

The article theoretically substantiates the development of the emotional sphere of a preschool child in 
a family environment. The main directions in the development of the emotional sphere of a preschooler are 
considered. The proposed recommendations for the cooperation of parents and educators on the formation of 
a positive emotionality of the preschooler.

Key words: emotional sphere, pre-school child, family.

Під впливом сучасних умов сімейного ви-
ховання визначають сімейні взаємовідносини 
батьків і дітей як фактор емоційного станов-
лення особистості дитини. З огляду на появу 
широкого спектру технічних засобів, було зу-
мовлено пошук нових способів надання ін-
формації батькам через найдоступніші шляхи 
її отримання. Становлення емоційності ді-
тей залежить від ступеню поінформованості 
батьків, тому мережа інтернет є важливим і 
найбільш доступним засобом отримання ін-
формації. Тому, перед вихователем стоїть за-
вдання поінформувати батьків про необхід-
ність стійко-позитивного ставлення дитини 
до світу та комфортно-емоційного стану ди-
тини, що впливає на пізнавальну, емоційно-
вольову сфери, стиль переживання стресових 
ситуацій, особливості переживань, сприйнят-
тя світу загалом. 

Проблема забезпечення необхідних умов 
для благополучного емоційного розвитку осо-
бистості дитини завжди була відображена в 
емоційному стані дитини, що яскраво вира-
жено в її повсякденній діяльності. Оскільки 

родина, як найближче оточення дитини, віді-
грає головну роль в створені цих умов, постає 
актуальна проблема сьогодення недостатньої 
обізнаності та компетентності батьківського 
відношення до емоційної сфери особистості 
дитини. Успішність вирішення даної пробле-
ми залежить від достатньої інформативності 
батьків про важливість періодів емоційного 
становлення дитини.  

Мета статті – теоретично обгрунтувати 
особливості емоційного розвитку дітей стар-
шого дошкільного віку в умовах сім’ї.

Науковці досліджували різні аспекти про-
блем становлення емоційної сфери дітей до-
шкільного віку: формуюча функція емоцій-
них психічних станів, її вплив на розум, на 
становлення особистості, характеру, поведін-
кових реакцій в майбутньому. (О. Е. Смирно-
ва, С. М. Бондаренко,); розгляд особливостей 
емоційного розвитку в дошкільному віці в 
своїх дослідженнях, виділяють наступні ново-
утворення (Г. А. Урунтаєва, Д. Б. Ельконін); 
особливості розвитку емоційної сфери дитини 
в зображувальній діяльності (Т. Г.Дядинчук, 
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Д. І.Фельдштейн). На думку Л. С. Виготсько-
го, в процесі розвитку і становлення особис-
тості дитини необхідно враховувати, що «тіль-
ки внутрішні зміни самого розвитку, тільки 
переломи і повороти в його перебігу можуть 
дати надійну основу для визначення головних 
епох побудови особистості дитини» [3, 284].

Говорячи про розвиток емоцій у дошкіль-
ному дитинстві, Г.А. Вартанян і Є.С. Петров 
у роботі «Емоції і поведінка» відзначають, що 
основні зміни в емоційній сфері дітей на етапі 
дошкільного дитинства зумовлені становлен-
ням ієрархії мотивів, появою нових інтересів 
і потреб. 

Опрацювавши концептуальні положен-
ня психологів та педагогів, що досліджували 
питання становлення емоцій дошкільників в 
умовах сім’ї, було помічено їх суб’єктивність 
у визначенні складових емоцій, що зумовлено 
великою кількістю теорій розвитку емоційних 
реакцій в дошкільному віці. 

Психологічні передумови розвитку емоцій 
та почуттів мають порівняно високий рівень 
їх розвитку вже в ранньому віці, тому до на-
стання дошкільного віку, діти вже настільки 
опановують емоційно виражати своє ставлен-
ня до навколишнього, що показна експресія 
тієї чи іншої емоції зовсім не означає її пере-
живання. У дошкільників з’являється очіку-
вання (передбачення) тих чи інших емоцій, 
що впливає на мотивацію їхньої поведінки й 
діяльності, вносячи корективи в їхні плани  
[2, с. 588].

В дошкільному віці відбувається значне 
ускладнення емоційних реакцій до навколиш-
нього, що пояснюється розвитком самосвідо-
мості, інтенсивним розвитком психічних про-
цесів, емоційною чутливістю (В.К. Котирло, 
С.О. Ладивір, Т.О. Піроженко та ін.). Варто 
зауважити, що якісний розвиток почуттів та 
переживань, призводить до появи дружніх 
стосунків між дітьми, довірливих відносин і 
взаємності, які, враховуючи недозрілість пси-
хіки, носять ситуативний характер. 

Формування особистості дитини, розви-
ток її емоцій в системі роботи з родиною – 
складний педагогічний процес, в основі 
якого лежить правильний, гармонійний роз-
виток почуттів. У свою чергу цей процес тісно 

пов’язаний із розвитком у дітей дошкільного 
віку емоційного ставлення до навколишнього 
та самого себе. Проте нині реалізація завдань, 
спрямованих на розвиток емоційності стар-
ших дошкільників, зважаючи на зростаючий 
соціальний запит, стримується їхнім недостат-
нім теоретичним осмисленням, перш за все – 
щодо наукового пошуку ефективних форм, 
методів, технологій роботи з дітьми [2, с. 592].

Важливо наголосити, що у період дошкіль-
ного дитинства малюк набуває певного емо-
ційного досвіду, у нього формується емоцій-
ний відгук на вплив однолітків і дорослих, а 
на основі цього складаються відповідні осо-
бливості емоційної поведінки.

Таким чином, науковцями виділено такі 
основні напрямки в розвитку емоційної сфери 
дошкільника:

– протягом дошкільного дитинства усклад-
нюється зміст емоційної сфери, імпресивна 
сторона емоцій і почуттів;

– формується загальний емоційний фон 
психічної дитини.

– змінюється експресивна сторона емоцій і 
почуттів дошкільника, зокрема: дитина засво-
ює «мову» почуттів. 

Сенситивним для формування емоційної 
чутливості є дошкільний вік, що пояснюєть-
ся розвитком самосвідомості, інтенсивним 
розвитком психічних процесів, емоційною 
чутливістю (В. К. Котирло, Т. О. Піроженко 
та ін.). Соціальне замовлення держави на ста-
новлення емоційної сфери в дошкільному віці 
задекларовано низкою державних докумен-
тів у галузі дошкільної освіти: Закон України 
«Про дошкільну освіту», Базовий компонент 
дошкільної освіти як Державний стандарт, 
чинні програми розвитку, навчання та вихо-
вання дітей дошкільного віку [1, с. 17].

Аналіз різних наукових підходів до визна-
чення поняття «емоційне становлення» дає 
змогу виокремити такі аспекти цього явища: 

1) емоційне становлення як розвиток ви-
щих соціальних емоцій; 

2) емоційне становлення як один з мотивів 
соціальної діяльності; 

3) емоційне становлення як система погля-
дів, ідей, що є результатом виховання в родині 
та виховних впливів ДНЗ.
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Виникнення емоцій у дошкільному віці 
пов’язане з конкретними явищами, подіями, 
людей, які його оточують. Пізнаючи світ до-
шкільник переживає все, з чим стикається: 
задоволення і незадоволення, горе і радість, 
обурення і захоплення.

Емоції керують зв’язком дитини з довкіл-
лям і спрямовують його, стверджує О.В. Про-
скура. Чим менша за віком дитина, тим меншої 
об’єктивної значущості набуває для неї на-
вколишній світ. Він постає перед нею таким, 
яким показують його власні емоції. Дитина 
любить маму і папу не за вроду, сміливість, а 
за турботливе ставлення , любов, тепло.

Узагальнення змісту формування емоцій-
ного становлення дошкільника, представлені 
у державних програмах навчання, вихован-
ня та розвитку дітей дошкільного віку «Я у 
Світі», «Дитина», «Впевнений старт», дає 
можливість окреслити основні напрями цієї 
роботи: формування позитивного емоційно-
го відгуку до найближчих для дитини людей 
(сім’ї, друзів, працівників дитячого садка, жи-
телів міста); усвідомлення мистецтва як ре-
зультату творчої діяльності людини (власної 
зображувальної діяльності та мистецьких тво-
рів); емоційне ставлення до предмета розмови 
і співрозмовника (в різних ситуаціях спілку-
вання); ставлення до самого себе. Виховання 
всіх цих напрямів роботи, сприяє соціально-
емоційному становленню дитини, спонукає 
до свідомого регулювання її поведінкою, на-
вчає розпізнавати емоційні настрої інших та 
удосконалює емоційний досвід дитини, зага-
лом [5, с. 15].

Сімейні відносини, в які безпосередньо 
входить дитина – це дитячо-батьківські відно-
сини. Саме батьки є першим інститутом для 
дитини, від якого залежить подальший розви-
ток та становлення її як особистості. 

Привласнення дитиною термінальних цін-
ностей (родина, щастя, здоров’я, дружба, кра-
са природи, краса мистецтва, краса техніки, 
зовнішня краса, творчість, гроші) відбуваєть-
ся у процесі прояву її емоційного ставлення 
до соціально значимого ідеалу, поступовим 
формуванням уявлень про його образ, які ди-
тина перевіряє у процесі спільної з однолітка-
ми діяльності. Уявлення про ідеал наповню-

ються не тільки змістом, а й виступають для 
дитини ціннісними орієнтирами її поведінки 
у процесі самостійної діяльності з дорослими 
та однолітками [6, с. 32].

В щоденному, живому, безпосередньому, 
емоційно насиченому спілкуванні з дитиною 
близький дорослий і є свідком того, як і які в 
дитини народжуються думки, почуття і праг-
нення. Дитяче сприймання світу здійснюється 
через дорослого і водночас відзначається сво-
єрідністю, ясністю. тонкістю, безпосередніс-
тю [ 6, с. 40].

Враховуючи теоретичні знання, дослідже-
ні в даній статті, слід пам’ятати, що сформува-
ти емоційність у дітей здатні лише зацікавлені 
в розвитку їх дитини батьки та педагог-гума-
ніст, працюючи пліч-о-пліч:

– усвідомлюючи, що емоції – провідний 
психічний процес у дошкільному віці як міс-
ток, який з’єднує внутрішній світ дитини із 
зовнішніми подіями; 

– позитивно оцінюючи емоційність як да-
ровану дитині природою чутливість; 

– враховуючи індивідуальні особливості 
емоційної сфери кожної дитини (вразливість, 
глибину почуттів, стійкість станів, емоційний 
досвід); 

– розрізняючи прояви емоційного небла-
гополуччя: хворобливу подразливість, де-
пресивні стани, страхи, фобії, неврози, три-
вожність, швид-ку втомлюваність нервової 
системи; 

– розуміючи походження різних форм емо-
ційного неблагополуччя дитини, серйозно до 
них ставитися. 

– добираючи індивідуальний підхід до 
емоційно неблагополучних дітей; 

– спонукаючи дітей щоденно фіксувати 
свій емоційний стан, за допомогою відповід-
них позначок та пояснювати його;

– залучаючи всіх членів родини до вказа-
ного напряму педагогічної діяльності;

– включаючи напрям роботи, пов’язаний із 
вихованням у дошкільників емоційної культу-
ри, до плану своєї роботи; 

– використовуючи різні форми діяльності: 
образотворчу (навчати передавати стан кольо-
ром, формами, лініями, композицією); музич-
ну (вправляти в ідентифікованні мелодії з тим 
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чи іншим переживанням людини); літератур-
ну (складати розповіді про різні людські стани 
й настрої, наприклад про здивованого хлопчи-
ка, радісну матусю, сердиту сусідку тощо); 

– під час оцінки результатів діяльності 
дитини, особливо навчальної, враховувати її 
емоційний стан, наявність чи відсутність ін-
тересу до певного виду роботи, ставлення до 
конкретного дорослого як до носія вимог та 
експерта досягнень.

Висновок. Емоції – це перша форма люд-
ської активності, яка стає своєрідним орієнти-
ром в пізнанні дитиною навколишнього світу. 
Проблема формування емоційної культури 
дитини є загальновизнаною, а успішність її 
вирішення залежить від підготовленості бать-
ків і вихователів та їхньої співпраці у цьому 
напрямку. Формування уявлень про зовнішнє, 
найближче до дитини оточення – покладаєть-
ся на сім’ю.
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ПРИНЦИП УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ  
ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ  

ЯК УМОВА ЇХНЬОЇ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
Стаття присвячена проблемі готовності учнів основної школи до творчої самореалізації, вихо-

вання активної в професійній діяльності особистості, вільної у своєму виборі, відповідальної, гнучкої, 
здатної знайти шляхи до втілення свого призначення в житті, вирішувати різні задачі, що виника-
ють на життєвому шляху. Зроблено акцент на необхідності при формуванні творчої самореалізації 
підлітків приділяти увагу віковим та психологічним особливостям учнів цього віку. Визначено тео-
ретичні аспекти питання, зокрема, критерії та показники творчої самореалізації в підлітковому 
віці. Доведено, що результативність розвитку творчих здібностей учнів основної школи залежить 
від цілеспрямованої діяльності вчителя та виокремлено характерні ознаки наявності творчих зді-
бностей в учнів: пізнавальний, творчий інтерес; емоційність; високий рівень розвитку уяви, пам’яті, 
уваги, мислення.

Ключові слова: підлітковий вік, творча самореалізація, учні основної школи, творчий потен- 
ціал, самоствердження, самовизначення, педагогічний вплив.

Статья посвящена проблеме готовности учащихся основной школы к творческой самореализа-
ции, воспитания активной в профессиональной деятельности личности, свободной в своем выборе, 
ответственной, гибкой, способной найти пути к осуществлению своего назначения в жизни, решать 
разные задачи, возникающие на жизненном пути. Сделан акцент на необходимости при формирова-
нии творческой самореализации подростков уделять внимание возрастным и психологическим осо-
бенностям учащихся этого возраста. Определены теоретические аспекты вопроса, в частности, 
критерии и показатели творческой самореализации в подростковом возрасте. Доказано, что резуль-
тативность развития творческих способностей учащихся основной школы зависит от целенаправ-
ленной деятельности учителя и выделены характерные признаки наличия творческих способностей 
у учащихся: познавательный, творческий интерес; эмоциональность; высокий уровень развития во-
ображения, памяти, внимания, мышления.

Ключевые слова: подростковый возраст, творческая самореализация, ученики основной школы, 
творческий потенциал, самоутверждение, самоопределение, педагогическое воздействие.

The article deals with the problem of readiness of secondary school students to creative self-realization, 
education of active individual in the professional life, free to choose, responsible, flexible, able to find ways to 
fulfill his purpose in life, to solve different challenges in life. It is emphasised on the need during the forma-
tion of the creative self-realization of teenagers to pay attention to the age and psychological peculiarities of 
students of this age. It is defined the theoretical aspects of the question, in particular, criteria and indicators 
of creative self-realization in adolescence. It is proved that the efficiency of development of creative abilities 
of secondary school students depends on the purposeful activities of teachers and highlighted the characteris-
tic signs of the presence of creative abilities of pupils: cognitive, creative interest; emotionality; high level of 
development of imagination, memory, attention, thinking.

Key words: adolescence, creative self-realization, secondary school students, creativity, self-assertion, 
self-determination, pedagogical impact.

Актуальність статті. Стрімкі зміни у 
суспільно-політичному й економічному роз-
витку нашої держави призвели до того, що 
виховання творчої самореалізації учнів набу-
ває сьогодні особливого соціального значен-
ня. Конституцією України, Законами України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту» 
та іншими державними документами визна-
чено, що стратегічними завданнями вітчиз-

няної освіти має бути виховання соціально 
адаптованої та громадсько-орієнтованої осо-
бистість, розвиток її інтелектуальних і фізич-
них здібностей, високих моральних якостей, 
здатності до сприйняття новацій і змін, готов-
ності до вирішення будь-яких нестандартних 
завдань. Урахування вікових і психологічних 
особливостей учнів у формуванні творчої 
особистість учня має стати головним прин-
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ципом у педагогічному процесі, а оволодіння 
знаннями та навичками – лише важливим за-
собом її особистісного зростання, свідомого 
вибору майбутньої професії та самореалізації 
у реальному житті. 

Постановка проблеми. Актуальними для 
нашого наукового пошуку стали досліджен-
ня вчених, які розглядали проблеми творчо-
го розвитку учнів у залежності від їх вікових 
психолого-фізіологічних закономірностей 
(Б. Г. Ананьєв, П. П. Блонський, Л. С. Ви-
готський, П. Я. Гальперін, А. В. Запорожець, 
О. М. Климова, Г. С. Костюк, В. Ф. Моргун, 
С. Я. Рубінштейн та ін.) [4]. Детально й усе-
бічно питання готовності учнів основної шко-
ли до творчої самореалізації досліджувалося 
багатьма науковцями. Специфіку цього віку, 
особливості індивідуального й соціально-
го становлення особистості молодої людини 
досліджували К. А. Абульханова-Славська, 
Л. І. Божович, Г. А. Вайзер, Л. С. Виготський, 
І. А. Зязюн, В. О. Моляко, В. В. Рибалка, 
Д. І. Фельдштейн та інші. Водночас недостат-
ньо уваги приділено у наукових роботах спе-
цифіці критеріям вияву та розвитку творчих 
здібностей школярів цієї вікової групи.

Формулювання цілей статті. Теоретично 
обґрунтувати принцип урахування вікових і 
психологічних особливостей учнів основної 
школи у формуванні їхньої творчої самореа-
лізації.

Виклад основного матеріалу. У сучасно-
му психологічному словнику поняття твор-
чості визначається як «діяльність, результа-
том якої є створення нових матеріальних і 
духовних цінностей. Творчість передбачає 
наявність у особистості здібностей, моти-
вів, знань і вмінь [6, с. 351]. У педагогічних 
словниках поняття «творчість» тлумачиться 
як така діяльність людини, що «здатна поро-
джувати якісно нові матеріальні та духовні 
цінності суспільного значення»; «явище, яке 
охоплює пізнавальну діяльність і дозволяє по-
бачити деякі проблемні ситуації по-новому» 
[3, с. 166]. Творчою особистістю вважають 
такого учня, який внаслідок впливу зовнішніх 
факторів (зокрема, педагогічних) набув необ-
хідних для актуалізації власного творчого по-
тенціалу додаткових мотивів, особистісних 

утворень, здібностей, що сприяють досягнен-
ню високих результатів в одному чи кількох 
видах творчої діяльності і забезпечують само-
реалізацію у суспільстві. 

Розвиток людини від народження і до зрі-
лості проходить через низку періодів (стадій), 
які закономірно змінюють одна одну. Для кож-
ного вікового періоду характерні певні фізичні 
та психічні особливості, що визначають про-
відні типи діяльності та відповідні суспільні 
статуси особистості. Досліджуваний нами 
вік учнів основної школи, за періодизацією 
Д. Б. Ельконіна, підлітковий (11–15 років). 
Доцільно поставлені педагогічні завдання на 
відповідному віковому етапі сприяють успіш-
ному розвиткові учнів, максимально розкри-
вають їхні індивідуальні здібності та нахили, 
сприяють самореалізації та самоствердженню.

Підлітковий вік – складний відповідаль-
ний період становлення особистості, за  
Л. І. Божович, це період другого народження 
особистості, в якому формується соціальна 
спрямованість і моральна свідомість: мо-
ральні погляди, судження, оцінки, уявлення 
про норми поведінки, запозичені у дорослих. 
Шлях оволодіння ними відбувається через ре-
альні стосунки, через оцінку їхньої діяльності 
дорослими. Ключовими психологічними осо-
бливостями учнів основної школи (5-8 кла-
си) вважаються: високий рівень пізнавальної 
активності; прагнення до розширення сфери 
творчої діяльності; гостра потреба у само-
ствердженні в якості самостійної особистості, 
у побудові «дорослих» стосунків із навколиш-
нім світом; пріоритетне значення референтної 
групи ровесників у формуванні системи цін-
ностей; прагнення до дружнього спілкування, 
тісних особистісних контактів у колективі, до 
психологічної безпеки та захищеності. 

Для більш раціонального здійснення ро-
боти щодо розвитку творчого потенціалу 
особистості, слід спиратися на досягнення 
сучасної психологічної науки. Як зазначає 
академік В. О. Маляко, саме розвиток твор-
чої особистості можливий лише за умови, 
коли буде забезпечена «психолізація» всього 
навчально-виховного процесу, тобто коли бу-
дуть створені умови для реалізації творчого 
потенціалу кожної особистості. Ефективність 
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роботи щодо розвитку творчої самореалізації 
підлітка значно підвищується, коли вчитель 
дотримується таких психолого-педагогічних 
умов: створення емоційної, доброзичливої 
атмосфери у процесі виконання учнями будь-
яких творчих завдань; організація діяльності 
учнів з розв’язання творчих завдань здійсню-
ється з опорою на їхні інтереси, потреби, по-
тенційні можливості, здібності тощо; вирі-
шення творчих завдань пробуджує в кожного 
школяра дослідницьку активність, поглиблює 
інтерес до творчої діяльності, спонукає до 
успішних дій та досягнення поставленої мети. 
Процес самореалізації, який набуває актуаль-
ності в 11-15 років можемо охарактеризувати, 
ураховуючи думку Д. І. Фельдштейна. Саме 
в цьому віці, як вважає науковець, у підлітка 
розвивається готовність до функціонування в 
дорослому світі, що, у свою чергу, породжує 
прагнення застосувати свої можливості, про-
явити себе в цьому світі, загострює потребу в 
самовизначенні, самореалізації [9]. 

Спрямованість у майбутнє та розвиток тих 
внутрішніх процесів, які сприяють формуван-
ню стійких і самостійних поглядів, оцінок, 
систем ставлення підлітків до оточуючих і до 
самих себе, підкреслювала Л. І. Божович. Це, 
з позиції автора, забезпечує активне включен-
ня підлітків у творчу самореалізацію. Отож 
для підліткового віку особистості характер-
ний інтерес до себе, відбувається інтенсивний 
розвиток самосвідомості: виникає інтерес до 
свого внутрішнього світу, що веде до погли-
блення та ускладнення процесу самопізнання. 
Підліткова рефлексія спрямована на розумін-
ня самого себе, особлива увага приділяється 
власним якостям особистості, тому підвищу-
ється чутливість до оцінок з боку оточуючих, 
виникає орієнтація на реальні досягнення. 
Здатність до самореалізації виникає на основі 
здатності учня до самооцінки власної актив-
ності, постійної корекції власної взаємодії з 
оточенням.

На думку Л. І. Божович, Л. С. Виготського, 
Д. Б. Ельконіна, Д. І. Фельдштейна, підлітко-
вий вік – пік розвитку інтелектуальних і твор-
чих здібностей, сходження до вершини, тому 
що розвиток творчих здібностей на даному 
етапі пов’язаний із розвитком інтелекту. Це 

передбачає не просто засвоєння інформації, 
а й уміння проявляти інтелектуальну актив-
ність, уміння створювати щось нове, унікаль-
не в будь-якій діяльності. 

На основі аналізу підходів науковців щодо 
класифікації якостей творчої особистості було 
виділено ключові компоненти творчої саморе-
алізації учнів основної школи: 

– ціннісний (ставлення до об’єктів соціаль-
ного характеру, до дійсності, до майбутнього, 
рівень та ієрархія цінностей тощо);

– мотиваційний (соціальна активність, піз-
навальна мотивація творчої діяльності, само-
визначення та самореалізація в житті тощо); 

– індивідуальний (креативність, інтелект, 
емоційно-вольові риси, гнучкість мислен-
ня, готовність пам’яті, творча уява, фантазія 
тощо); 

– діяльнісний (пізнавальна самостійність, 
знання, вміння, навички творчої діяльності, 
міжособистісної взаємодії, мовленнєвої куль-
тури, емоційна зацікавленість тощо); 

– результативний (саморозвиток, самореа-
лізація);

– рефлексійний (усвідомлення власної ді-
яльності та поведінки). 

Розвиток цих компонентів ми вважаємо 
способами педагогічного впливу на форму-
вання творчої особистості учня. Загальний 
рівень сформованості творчої особистості 
підлітка визначається його особистісним 
зростанням, швидкістю поступу порівняно 
з попередніми досягненнями, позитивними 
змінами в рівнях сформованості визначених 
компонентів. Не дарма, у Стратегії стало-
го розвитку «Україна-2020» Президент за-
декларував амбітне прагнення – увійти до  
ТОП-50 країн-учасниць найвпливовішої та 
наймасштабнішої міжнародної системи оцін-
ки якості освіти PISA. Участь у досліджен-
нях беруть саме 15-річні школярі країн-учас-
ниць, які навчаються у 7-8-х класах. Проект 
має на меті визначити, наскільки учень змо-
же використовувати знання і уміння, отрима-
ні в школі, за можливих життєвих труднощів 
і викликів, протистояти яким ці знання й 
уміння зможуть допомогти. Отже, PISA має 
на меті визначити, наскільки в учнів розви-
нена здатність:



80

№ 10 / 2017 р.
♦

– до читання, розуміння й інтерпретації 
різноманітних текстів, з якими вони матимуть 
справу в повсякденному житті;

– до використання знань і умінь з матема-
тики у подоланні різноманітних життєвих ви-
кликів і проблем, пов’язаних із математикою;

– до використання знань і умінь з природ-
ничих наук для розв’язання різноманітних 
життєвих проблем, пов’язаних із певними на-
уковими ситуаціями.

Варто зазначити, що дослідження зосеред-
жується не на знанні програмного матеріалу, а 
на усвідомленні загальних принципів та ідей 
наукової теорії, здатності до використання 
отриманих у школі знань і умінь у реальних 
життєвих ситуаціях, тобто рівень сформо-
ваності творчої самореалізації учня. Процес 
формування творчої особистості має бути не-
перервним і комплексним. 

Творчу самореалізацію підлітка логічно 
розглядати як процес виявлення і подальшої 
реалізації своїх потенційних здібностей, що є 
мотивом особистісного зростання. Самореа-
лізація підлітка – це найбільш повне виявлен-
ня і реалізація своїх потенційних здібностей, 
можливостей, талантів у різних видах діяль-
ності, його прагнення до особистісного зрос-
тання. Основними детермінантами самореа-

лізації в такому віці, на наш погляд, мажуть 
бути соціальне середовище та ставлення до 
життя самого підлітка.

Висновки. Отже, на основі опрацьованих 
нами науково-педагогічних джерел доведено, 
що творча самореалізація актуальна для під-
літкового віку, тому що відбувається усвідом-
лення особою своїх потреб у будь-якій діяль-
ності та виникає прагнення реалізувати свій 
потенціал. Досвід самореалізації стає тим ре-
сурсом підлітка, який є умовою подальшого 
соціального та особистісного розвитку. Однак 
у цей період самореалізація може бути сві-
домою і спонтанною, тому ми вважаємо, що 
необхідна цілеспрямована психолого-педаго-
гічна підтримка його розвитку, а також сти-
мулювання переходу в свідомо направлений і 
регульований особистістю процес. Виокрем-
лено ключові компоненти, які характеризують 
творчу самореалізацію учнів основної шко-
ли та ознаки наявності творчих здібностей в 
учнів (пізнавальний, творчий інтерес; емоцій-
ність; високий рівень розвитку уяви, пам’яті, 
уваги, мислення).

Перспективу подальших досліджень вба-
чаємо в виокремленні та теоретичному об-
ґрунтуванні педагогічних умов творчої само-
реалізації учнів основної школи.
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ  
У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ

Стаття присвячена вивченню емоцій у соціальному контексті. Позитивні та негативні емоції, 
якщо їх розглядати у системі соціальним чинників, представляють собою дві відносно незалежні тен-
денції. Виявлено, що виникнення негативних емоцій у країнах з підвищеним рівнем депресивності 
пов’язане з недостатнім рівнем соціальної активності та з переважанням традиційних цінностей. 
Депресивність жителів розвинених країнах у більшій мірі залежить від суб’єктивних індивідуальних 
характеристик.

Ключові слова: емоція, депресивність, щастя, соціальні чинники.

Статья посвящена изучению эмоций в социальном контексте. Положительные и отрицатель-
ные эмоции, если их рассматривать в системе социальной факторов, представляют собой две от-
носительно независимые тенденции. Выявлено, что возникновение негативных эмоций в странах с 
повышенным уровнем депрессивности связано с недостаточным уровнем социальной активности и 
с преобладанием традиционных ценностей. Депрессивность жителей развитых странах в большей 
степени зависит от субъективных индивидуальных характеристик.

Ключевые слова: эмоция, депрессивность, счастья, социальные факторы.

The article is devoted to the study of emotions in social context. Positive and negative emotions, when 
viewed in the social factors represent two relatively independent trends. Found that the occurrence of nega-
tive emotions in countries with high levels of depression connected with insufficient social activity and prev-
alence of traditional values. Depression inhabitants of developed countries increasingly dependent on subjec-
tive individual characteristics.

Key words: emotion, depression, happiness, social factors.

Актуальність. Соціальні трансформації, 
що відбуваються у суспільстві, відносяться 
не тільки стосуються до структурних або ра-
ціональних компонентів соціальних відносин, 
але й також знаходять відображення у громад-
ській думці та соціальному самопочутті, які, 
у свою чергу, опосередковують реалізацію со-
ціальних, політичних або економічних змін. 
На думку М. Горбунової та Л. Фігліна, «емо-
ції все частіше постають як певні критичні 
зв’язки, що з’єднують мікро- та макрорівні 
соціальної дійсності» [1: 20]. 

Сучасні дослідження показують, що емо-
ція є мультикомпонентним явищем, що вклю-
чає у себе безліч феноменів у їх взаємозв’язку. 
Всі найбільш відомі сучасні дослідники емо-
цій, яких опитав К. Ізард, визначили емоції як 
багатокомпонентне явище [2]. 

Як правило, емоції у психології вивчають-
ся на рівні окремого індивіда та малих соці-
альних груп. В той же час представляється до-
сить перспективним вивчення емоцій у якості 
структурного елемента суспільних відносин, 
тому що емоції дійсно є не тільки похідними 
від індивідуально-психологічних відносин, 
але й відображаючи суспільно-економічні, 
культурні, політичні та інші макропроцеси, 
впливають на стан та самопочуття окремого 
індивіда. Слід зазначити, що у даному випад-
кові не відбувається академічний перехід на 
поле іншої дисципліни (зокрема соціології).

У запропонованій роботі представлена 
спроба проаналізувати емоції у руслі макро-
психологічного підходу. Новий для вітчиз-
няної науки макропсихологічний підхід має 
стійкі традиції у західній психології. Можна 
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виділити кілька основних напрямків поді-
бних досліджень. По-перше, це статистич-
ний аналіз об’єктивних макроекономічних 
і макросоціальних показників і прагнення 
дати їм комплексну, в тому число психоло-
гічну, інтерпретаціюУ межах цього напрямку 
класичними є дослідження М. Бреннера, що 
продемонстрували зв’язок рівня безробіття 
зі смертністю, психічними розладами, асоці-
альна поведінкою [3]. По-друге, це поєднаний 
аналіз соціально-економічних і виявлених в 
ході опитувань психологічних характеристик 
великих груп населення [4].

Якщо розглядати емоції у контексті функ-
ціонування трансформаційних соціальних 
процесів, слід зазначити, що соціальні зміни, 
як правило, супроводжується збільшенням 
емоційних розладів у суспільстві та поширен-
ням негативних настроїв [5]. З іншого боку, 
вважається, що соціальна стабільність, мате-
ріальний добробут, впевненість у майбутньо-
му є факторами емоційного благополуччя та 
психічного здоров’я [6]. Суб’єктивне відчуття 
щастя розглядається як важливий показник 
загального благополуччя конкретної країни, 
території, спільноти.

Однак, якщо соціально-економічні показ-
ники соціальної стабільності (нестабільнос-
ті) включають співвимірні фактори (ВВП, 
рівень безробіття, наявність і ефективність 
соціальних програм тощо), використовуючи 
які, можна порівняти різні країни, то вимір 
соціального самопочуття базується, в першу 
чергу, на суб’єктивних оцінках. В основі оці-
нок власного емоційного стану можуть бути 
найрізноманітніші чинники (події особистого 
життя на момент опитування, критерії оцінки 
свого самопочуття, соціально-культурні нор-
ми в розумінні щастя і нещастя, інше) [7]. В 
результаті, ми можемо отримати досить су-
перечливу інформацію. Наприклад, у десят-
ку найщасливіших країн увійшла Гватемала, 
якій індекс щастя якої виявився однаковим з 
Люксембургом і Канадою, а на 45-46 місцях 
виявилися Індія і Японія також з однаковими 
індексами щастя [8].

Слід визнати, що точка зору про надзви-
чайну бажаності позитивних емоцій та не-
обхідності уникати негативні переживання 

останнім часом набуває досить широкого по-
ширення. У структурі позитивних емоцій на 
перший план виступає гедоністичний компо-
нент – отримання задоволення, переживання 
радості. Разом з тим існують і інші форми 
прояву позитивних емоцій, переживання яких 
для сучасної людини не є настільки актуаль-
ним. Наприклад, К. Ізард [9] виділяє емоцію 
інтересу, яку він описує як позитивний емо-
ційний стан, що сприяє розвитку навичок 
і умінь, набуття знань. У свою чергу нега-
тивні емоції оцінюються як небажаний дис-
комфортний стан, що свідчить про наявність 
небезпеки для організму і супроводжується 
неприємними переживаннями різної форми 
та інтенсивності.

 У рамках конструктивістського напряму 
розробляється положення про те, що емоції 
(як позитивні, так і негативні), існують у кон-
тексті соціально-культурних норм, а, отже, їх 
оцінка, прояви та переживання багато у чому 
є результатом соціального конструювання, а, 
отже, їх не завжди можна порівнювати, навіть 
якщо мова йде про однакові «назви» емоцій. 
Зокрема, конструктивісти вважають, що зміст 
емоційних реакцій можна зрозуміти і поясни-
ти тільки в рамках конкретної культури. Більш 
того, люди часто регулюють власний емоцій-
ний стан з метою його відповідності певним 
соціальним нормам і правилам [10].

Проте, навіть самі терміни – «позитивні 
емоції», «негативні емоції» свідчать про те, 
що переживання певної категорії розгляда-
ється як більш цінне та значуще у людському 
житті. Зокрема, досить часто в дослідженнях 
підкреслюється важливість переживання по-
зитивних емоцій для збереження психічного 
та соматичного здоров’я [11]. Вважається, що 
позитивні емоції посилюють стійкість люди-
ни в екстремальних або кризових ситуаціях і 
дозволяють швидше зняти симптоми депресії 
[12].

Незважаючи на існування загальноприйня-
тої точки зору про необхідність підтримуван-
ня, культивування і переживання позитивних 
емоцій, ряд досліджень виявили певні регуля-
тивні механізми (психологічні, культурні і со-
ціальні), які впливають на рівень переживан-
ня і емоційної експресії негативних емоцій, 
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що підкреслює їх значущість у житті індивіда. 
Наприклад, особи зі зниженою самооцінкою 
намагаються послабити переживання пози-
тивних емоцій у порівнянні з людьми з висо-
кою самооцінкою [13]. Крім того, люди змен-
шують інтенсивність позитивної емоційної 
експресії у певних ситуаціях, наприклад, при 
взаємодії з незнайомцями [14].

Також позитивні і негативні емоції грають 
різну роль в структурі людської діяльності. 
Зокрема, позитивні емоції більшою мірою 
пов’язані з переживанням безпосередності 
буття, а негативні – зі стратегічним плануван-
ням діяльності. Індивід може навіть культиву-
вати переживання негативних емоцій в разі, 
якщо вони сприяють досягненню довгостро-
кових цілей [15].

Аналіз культурного контекст, в якому від-
бувається розгортання емоцій, дозволяє го-
ворити про існування «культурних сценарії» 
[16] регулювання емоцій. Зокрема, у захід-
ній культурі домінує сценарій, згідно з яким 
в структурі переживань повинні домінувати 
позитивні емоції, позитивне мислення, енту-
зіазм, в той час як негативні емоції необхідно 
уникати або не проявляти відкрито. Східна 
культура більшою мірою тяжіє до діалектич-
ного рівноваги, тобто в основі картини світу 
лежить уявлення про постійну зміну хорошо-
го та поганого, про взаємопроникнення «щас-
тя» і «нещастя».

Культурні відмінності у переживанні та ін-
терпретації емоцій починають враховуватися 
при конструюванні тактик терапії психічного 
здоров’я. Як показали у своєму дослідженні 
Леу зі співавт., [17], активізація позитивних 
емоцій має сприятливий прогноз для підтрим-
ки психічного здоров’я у представників захід-
ної культури, в той час як аналогічні тактики 
можуть погіршити психічний стан пацієнтів, 
що живуть у рамках східної культури ,

Соціальні та культурні фактори також по-
різному впливають на форми прояву та рівень 
інтенсивності позитивних та негативних емо-
цій. Відносно ж того – які емоції – позитивні 
чи негативні – мають найбільшу соціально-
культурну трансформацію, існують досить 
суперечливі тлумачення. Ряд дослідників [18] 
вважають, що культурні чинники більшою 

мірою впливають на частоту і форми прояву 
негативних емоцій. Культурна регуляція по-
зитивних емоцій в більшій мірі відносить-
ся тільки до рівня їх інтенсивності. Іншими 
словами, у культурі існують різні механізми 
з контролю та регулювання позитивних і не-
гативних емоцій. Більшою мірою регулюють-
ся негативні емоції – форми прояву, частота 
тощо. Позитивні емоції регулюються менше – 
тільки інтенсивність. З іншого боку, Леу зі спі-
вавт. [17], які вивчали особливості протікання 
депресії у представників різних націй, ствер-
джують, що культурної та нормативної транс-
формації у більшій мірі піддаються позитивні 
емоції. Наприклад, західна культура тяжіє до 
максимізації задоволення, в той час як схід-
на – до його поміркованості. Негативні ж емо-
ції, на думку зазначених авторів, в меншій 
мірі зазнають впливу культурного контексту.

Отже, позитивні і негативні емоції, не-
зважаючи на їх очевидну біологічну запро-
грамованість, мають досить високий рівень 
соціальної опосередкованості. У суспільстві 
існують певні стандарти і норми щодо форми 
переживання і оцінки позитивних та негатив-
них емоцій. Соціальні стандарти, інтеріорізу-
ючись, здатні змінювати або трансформувати 
фізіологічні реакції індивіда, змушуючи його 
переживати соціально або ситуативно-при-
йнятні емоції. Соціокультурний контекст фор-
мує певне смислове поле у вигляді сценаріїв 
для реалізації емоцій, що опосередковує розу-
міння подій та емоційне ставлення до них.

Незважаючи на певні дослідження у межах 
макропсихології емоцій, залишається досить 
багато запитань щодо ролі та значення емоцій у 
суспільному житті, їх впливу на людську пове-
дінку, вияв на рівні не окремих груп, а суспіль-
ства в цілому тощо. Зокрема, цікавим представ-
ляється вивчення співвідношення позитивних 
та негативних емоцій у суспільстві, факторів, 
що впливають на їх формування та прояв. 

Метою даної роботи є порівняльний ана-
ліз позитивних та негативних емоцій у різних 
країнах. 

Для реалізації мети були виділені наступні 
завдання:

1. Рівень та особливості прояву негатив-
них емоцій по країнах.
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2. Рівень та особливості прояву позитив-
них емоцій по країнах.

3. Аналіз співвідношення деяких факторів 
(соціальна активність, цінності) з особливос-
тями прояву позитивних та негативних емоцій.

Були проаналізовані результати дослі-
дження ESS7-2014, ed.2.1 [19] по всіх країнах, 
що прийняли участь в опитуванні. В якості 
базових одиниць аналізу були взяті відповіді 
на питання: 

E20-E27. (Using this card, please tell me how 
much of the time during the past week you felt 
depressed?). Підраховувалась сума варіантів 
(«Більшість часу» та «Майже завжди»);

E20-E27. (Using this card, please tell me 
how much of the time during the past week you 
were happy?) Підраховувалась сума варіантів 
(«Більшість часу» та «Майже завжди»).

Інші параметри, що використовувались 
для аналізу:

1. Країна.
2. Включеність у соціальне життя. Питання – 

C2 (Нow often do you meet socially with friends, 
relatives or work colleagues?); питання – C4. 
(Compared to other people of your age, how often 
would you say you take part in social activities ?)

3. Оцінка власного здоров’я. Питання – C7. 
(How is your health in general?)

4. Оцінка настрою. Питання E20-E27. 
(How much of the time during the past week you 
felt sad?)

5. Вживання алкоголю. Питання E6. (In the 
last 12 months, that is since [MONTH, YEAR], how 
often have you had a drink containing alcohol?) 

6. Цінності:
 Змін та творчості – Ha-u. (Now I will 

briefly describe some people. Please listen to 
each description and tell me how much each 
person is or is not like you. Use this card for 
your answer. Thinking up new ideas and being 
creative is important to her/him. She/he likes to 
do things in her/his own original way).

Цінність комунікацій – Ha-u. (Now I will 
briefly describe some people. Please listen to 
each description and tell me how much each 
person is or is not like you. Use this card for your 
answer. It is important to her/him to be loyal to 
her/his friends. She/he wants to devote herself/
himself to people close to her/him).

Цінність стабільності – Ha-u. (Now 
I will briefly describe some people. Please listen 
to each description and tell me how much each 
person is or is not like you. Use this card for your 
answer. Tradition is important to her/him. She/he 
tries to follow the customs handed down by her/
his religion or her/his family).

Отримані результати додатково обробля-
лись за допомогою програми STATISTICA 7.

Виклад основного матеріалу.
Аналіз суб’єктивних оцінок схильності 

переживання депресивних станів показав, що 
даний показник має досить широкий діапазон 
коливання.
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Показник депресивності по країнах

Діаграма 1

Як можна побачити з Діаграми 1, рівень 
депресивності коливається досить широко – 
від 14,1% в Угорщині до 2,3% у Норвегії. 
Для більш детального аналізу відмінностей 
між країнами вони були розподілені на три 
групи 4 – з підвищеним рівнем депресивнос-
ті – більше 8% – Угорщина, Польща, Чеська 
республіка, Португалія, Іспанія, з відносно 
низьким рівнем депресивності – менше 4% – 
Данія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Норве-
гія. Всі інші країни були віднесені до групи з 
середнім рівнем депресивності.

Для більш детального аналізу у виділених 
групах був проведений факторний аналіз об-
раних параметрів. 

Порівняльний аналіз таблиць дає можли-
вість зробити наступні висновки:

1. У країнах з підвищеним рівнем пере-
живання депресивного стану негативні емоції 
пов’язані з недостатнім рівнем соціальної ак-
тивності та взаємодії з іншими людьми. 

2. У країнах зі зниженим рівнем пережи-
вання депресивного стану негативні емоції 
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пов’язані загальним зниженням суб’єктивного 
вдоволення від життя та зловживанням алко-
голем.

3. У країнах з середнім рівнем пережи-
вання депресивного стану негативні емоції 
пов’язані з обома виділеними причинами – з 
недостатньою соціальною активністю та за-
гальним зниженням суб’єктивного вдоволення 
від життя. Крім того, до виділеної групи ввій-
шли люди, що поділяють традиційні цінності.

4. Суб’єктивний комплекс, протилежний 
депресивному стану, включає орієнтацію на 
креативність, взаємодію з іншими та добре 
здоров’я. У країнах з низьким та середнім 
рівнем відчуття депресивного стану ці пара-
метри ввійшли до другого фактору з пози-
тивними значеннями, що означає, фактично, 
наявність даних характеристик у житті жи-
телів даних країн. З іншого боку, серед країн 

з підвищеним рівнем відчуття депресивного 
стану вказані параметри увійшли до другого 
фактору з негативними значеннями, що свід-
чить про невдоволення даних параметрів саме 
у цих країнах.

Таким чином, проведений аналіз показує, 
що не тільки біологічні або психологічні, 
але й соціальні фактори теж відіграють до-
сить велике значення у формуванні відчуття 
депресивного стану. Якщо порівняти країни 
з підвищеним рівнем депресії (Угорщина, 
Польща, Чеська республіка, Португалія, Іс-
панія) та зниженим рівнем (Данія, Швеція, 
Швейцарія, Фінляндія, Норвегія), то можемо 
побачити, що соціально-економічний рівень 
країн першої групи значно нижчий порівня-
но з країнами другої групи. Власне, виділені 
фактори причин депресивного стану дозволя-
ють стверджувати, що у країнах зі зниженим 

Таблиця 1
Основні фактори у групі країн з підвищеним рівнем депресії

Фактор 1 

Часто або дуже часто відчуваю депресію 0,80
Раз на тиждень або частіше зустрічаюсь з приятелями (колегами) -0,97
Раз на тиждень або частіше приймаю участь у різних формах соціальної активності -0,94
Раз на тиждень або частіше приймаю алкоголь -0,89

Фактор 2

Відчуваю себе щасливим -0,89
Добре здоров’я -0,82
Цінність – креативність -0,89
Цінність – взаємодія з іншими -0,87

Таблиця 2
Основні фактори у групі країн зі зниженим рівнем депресії

Фактор 1 
Часто або дуже часто відчуваю депресію 0,96
Більшість часу відчуваю себе щасливим -0,73
Раз на тиждень або частіше приймаю алкоголь 0,85

Фактор 2
Добре здоров’я 0,97
Цінність – креативність 0,74
Цінність – взаємодія з іншими 0,86

Таблиця 3
Основні фактори у групі країн з середнім рівнем депресії

Фактор 1 

Часто або дуже часто відчуваю депресію 0,76
Цінності – традиційні 0,77
Більшість часу відчуваю себе щасливим -0,82
Раз на тиждень або частіше приймаю участь у різних формах соціальної активності -0,95
Раз на тиждень або частіше приймаю алкоголь -0,89

Фактор 2
Добре здоров’я 0,97
Цінність – креативність 0,74
Цінність – взаємодія з іншими 0,86
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соціально-економічним рівнем депресивний 
стан у більшій мірі опосередкований соці-
альними чинниками, в той час як у країнах з 
високим економічним розвитком – причини 
частіше мають суб’єктивний характер. Факто-
рами, що зменшують вірогідність виникнен-
ня депресивного стану є цінності, пов’язані з 
можливістю індивідуального самовираження. 
У країнах з підвищеним рівнем переживання 
депресивного стану потреби індивідуального 
самовираження недостатньо задовольняють-
ся, що виступає додатковим фактором під-
вищення депресивного стану. Слід зазначи-
ти, що указані фактори не слід відносити до 
суб’єктивного спектру, виходячи з того, що 
вони виділились у самостійний фактор у всіх 

країнах, що відображає певну системну харак-
теристику. Додатковим аргументом сказаного 
є те, що орієнтація на традиційні цінності та-
кож має позитивну кореляцію з підвищеним 
рівнем переживання депресії.

Наступним кроком був порівняльний ана-
ліз країн з різним рівнем відчуття щастя.

У діаграмі 2 можна побачити розподілен-
ня країн за суб’єктивним рівнем переживан-
ня відчуття щастя. Слід зазначити, що ми не 
отримали «зворотну» картину, тобто не всі 
країни, де респонденти вказали на те, що вони 
часто відчувають себе щасливими, мають зни-
жені показники по депресії. 

Таким чином, до країн, жителі яких час-
то відчувають себе щасливими, увійшли Ес-

Таблиця 4
Основні фактори у групі країн зі зниженим рівнем відчуття щастя

Фактор 1 

Раз на тиждень або частіше зустрічаюсь з колегами або приятелями -0,99
Цінності – традиційні 0,75
Більшість часу відчуваю сум 0,91
Раз на тиждень або частіше приймаю участь у різних формах соціальної активності -0,95
Раз на тиждень або частіше приймаю алкоголь -0,94

Фактор 2
Добре здоров’я -0,97
Часто відчуваю себе щасливим -0,90
Часто відчуваю самотність 0,77

Таблиця 5
Основні фактори у групі країн з підвищеним відчуттям щастя

Фактор 1 

Часто або дуже часто відчуваю депресію -0,99
Часто відчуваю самотність -0,98
Раз на тиждень або частіше зустрічаюсь з колегами або приятелями 0,83
Раз на тиждень або частіше приймаю участь у різних формах соціальної активності 0,86
Раз на тиждень або частіше відчуваю сум -0,98

Фактор 2

Раз на тиждень або частіше відчуваю себе щасливим 0,73
Цінність – креативність 0,88
Добре здоров’я 0,96
Раз на тиждень або частіше вживаю алкоголь 0,89

Таблиця 6
Основні фактори у групі країн з середнім рівнем відчуття щастя

Фактор 1 

Часто або дуже часто відчуваю депресію -0,92
Часто відчуваю самотність -0,91
Часто відчуваю сум -0,72
Раз на тиждень або частіше приймаю участь у різних формах соціальної активності 0,95
Раз на тиждень або частіше приймаю алкоголь 0,74

Фактор 2
Добре здоров’я 0,86
Цінність – креативність 0,96
Цінність – взаємодія з іншими 0,86
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тонія, Чеська Республіка, Норвегія, Швеція, 
Фінляндія. Словенія (часто відчувають себе 
щасливими більше 50% респондентів). До 
країн зі зниженим відчуттям щастя були від-
несені Португалія, Польща. Литва, Австрія, 
Франція (менше 45%).

У таблицях 4-6 представлені результати 
факторного аналізу показників по країнах.

Аналіз таблиць 4-6 дозволяє зазначити на-
ступне:

1. У країнах зі зниженим рівнем відчуття 
щастя цей стан пов’язаний у більшій мірі з 
недостатнім рівнем соціальних зв’язків та со-
ціальної активності.

2. У країнах з підвищеним відчуттям щас-
тя цей стан у більшій мірі пов’язаний з до-
брим здоров’ям та можливістю особистісної 
самореалізації.

3. У країнах з середнім та високим рівнем 
відчуття щастя має місце відносно частіше 
вживання алкоголю.

4. Знижений рівень відчуття щастя пози-
тивно корелює з традиційними цінностями.

5. Підвищений рівень відчуття щастя по-
зитивно корелює з цінностями креативності, а 
також з добрим здоров’ям.

Обговорення результатів.
Таким чином, слід зазначити, що наявність 

депресивного стану у певних країнах зале-
жить від їх економічного розвитку. З іншого 
боку, подібна тенденція не спостерігається по 
відношенню країн з різним рівнем переживан-
ня щастя. Переживання щастя у країнах з його 
різним рівнем залежить, власне, від ідентич-
них причин. Головне – це включеність у сис-
тему соціальних зв’язків, різноманітні форми 
соціальної активності, певною мірою – слу-

жіння суспільству. Всі перераховані чинники 
є важливими факторами, що дають відчут-
тя повноти життя та ведуть до переживання 
щастя. І навпаки – надмірний індивідуалізм, 
з одного боку, не впливаючи на формування 
негативного спектру емоцій. В той же час – не 
веде до позитивного сприйняття життя.

Окремо хотілось би зупинитись на ролі та 
значенні алкоголю у якості фактору, що впли-
ває на емоційний стан респондентів. Слід за-
значити, що тут виявилась досить чітко позна-
чена тенденція – у країнах з низьким рівнем 
депресії алкоголь вживається частіше, в висо-
ким рівнем – рідше. З іншого боку – високий 
рівень відчуття щастя супроводжується більш 
частим вживанням алкоголю. Якщо не роз-
глядати фактору біологічної залежності, то 
можна припустити, що у даному випадкові ми 
фіксуємо певну соціальну функцію алкоголю 
як фактору, що сприяє зміцненню соціальних 
зв’язків і веде до формування підвищеного 
емоційного стану.

Висновки. Отримані результати, перш за 
все, показують, що позитивні та негативні 
емоції, якщо їх розглядати у системі соціаль-
ним чинників, представляють собою дві від-
носно незалежні тенденції. Що тут мається 
на увазі? У психології, наприклад, позитивні 
та негативні емоції розглядаються як певна 
взаємопов’язана дихотомія. У нашому випад-
кові емоційна позитивність та негативність 
виступає як дві незалежні змінні.

Незалежність виділених змінних підтвер-
джується різними причинами, що викликають 
позитивні та негативні емоції. Як правило, 
виникнення негативних емоцій у країнах з 
підвищеним рівнем депресивності пов’язане 
з недостатнім рівнем соціальної активності 
та з переважанням традиційних цінностей. 
Слід зазначити, що традиційне суспільство 
досить у значній мірі орієнтоване на громаду, 
але у даному випадкові суспільна активність 
людини є досить регламентованою, людина 
відчуває себе об’єктом соціальних впливів, 
що врешті-решт негативно оцінюється та ви-
кликає депресивний стан. У свою чергу, рі-
вень депресивності у розвинених країнах у 
більшій мірі залежить від ряду суб’єктивних 
індивідуальних характеристик.
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УМОВИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

У статті розглянуто питання умов розвитку моральних цінностей майбутніх психологів. Ви-
значено чинники та механізми розвитку моральних цінностей. Запропоновано підходи активізації 
умов розвитку моральних цінностей психологів.

Ключові слова: мораль, цінності, моральні цінності, гуманізм, комунікабельність, уважність до 
людей, емпатія, самовладання, рефлексія, самооцінка.

В статье рассмотрены вопросы условий развития моральных ценностей будущих психологов. Вы-
делены детерминанты и механизмы развития моральных ценностей. Предложены подходы активи-
зации условий развития моральных ценностей психологов.

Ключевые слова: мораль, ценности, моральные ценности, гуманизм, комуникабельность, внима-
тельность к людям, емпатия, самообладание, рефлексия, самооценка.

The article is discussed the problem of the conditions of future psychologists’ moral values development. 
At the article the considerations and the mechanisms of moral values development are delt out. Methods of 
the activisation of the conditions of psychologists’ moral values development are proposed at the article. 

Key words: morality, values, moral values, humanism, sociability, attentiveness to people, empathy, self-
control, reflexaction, self-valuation. 

Проблема розвитку моральних цінностей 
була і залишається актуальною у контексті 
загального розвитку особистості як повноцін-
ного члена українського суспільства. Не менш 
актуальною є проблема розвитку моральних 
цінностей майбутніх психологів як гідних 
представників даного суспільства. 

Постановка проблеми. Відповідно до 
професійних обов’язків, одним з яких є роз-
виток моральності та духовності клієнта, про-
фесія психолога вимагає від професіоналів 
здатності реалізовувати у своїй діяльності 
моральні цінності, які сприяють розвитку лю-
дини не лише як особистості, а й успішного 
представника професії. Тому метою написан-
ня статті було виявлення умов розвитку мо-
ральних цінностей психологів. 

Виклад основного матеріалу. Для здій-
снення даного дослідження потрібно спершу 
дати визначення поняттю «моральні ціннос-
ті». Суть поняття розкривається за допомогою 
таких понять, як мораль та цінності.

Термін «мораль» (лат. moralitas) походить 
від:

а) moralis: той, що стосується норову, ха-
рактеру, складу душі, звичок;

б) mores: звичаї, мода, поведінка;
в) грец. ethika – етика від ethos: звичка, но-

ров [4; 6]. 
Існують такі варіанти тлумачення поняття 

моралі:
1. Предмет вивчення етики – науки про 

належне, про ідеали, норми поведінки, сенс 
життя людини (за Арістотелем). 

2. Форма суспільної свідомості та вид сус-
пільних відносин, які спрямовані на ствер-
дження самоцінності особистості та рівності 
всіх людей у їх прагненні до щасливого і гід-
ного життя, а також на відображення ідеалу 
людяності, гуманності [4; 6]. 

Мораль регулює поведінку людей в усіх 
сферах суспільного життя, підтримуючи пев-
ні форми його устрою чи вимагаючи їх змі-
ни. Моральні норми є обов’язковими для всіх 
членів суспільства, так як вони регулюють 
суспільні взаємостосунки. Норми моралі уза-
гальнені та відображають глибинні пласти 
буття людини, її природні потреби. 

Моральні відносини є специфічними. 
В них відображається ставлення людини до 
себе, інших людей, до батьківщини, праці, 
існуючого суспільного ладу і форм власнос-
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ті, до свого народу та інших народів, а також 
виявляється уявлення особистості про до-
бро, зло, обов’язок, справедливість та інші 
цінності. Для моралі та моральних стосунків 
Добро виступає як найголовніша мета. Підсу-
мовуючи сказане, визначимо мораль як форму 
суспільної свідомості, що виконує функцію 
регулятора суспільних стосунків на основі 
загальноприйнятих у даному суспільстві цін-
ностей. 

Щоб зрозуміти значення моралі для роз-
витку особистості розглянемо поняття «цін-
ність» як основний регулятор поведінки лю-
дини.

На думку В. О. Тюріної, цінностями є 
предмети, явища або стани, які забезпечу-
ють особистості чи групі психічну рівновагу, 
задоволення, а прагнення їх досягти або по-
тяг до них викликають почуття виконаного 
обов’язку. Цінностями є також ті поняття, які 
необхідні для підтримки внутрішньої солідар-
ності групи, її сили і значущості серед інших 
груп. Тобто, цінність будь-яких природних чи 
соціальних предметів або явищ полягає у їх 
позитивній значущості для історично визна-
ченої спільноти й окремої особистості [5]. 

Цінність – є «значимість для людини чо-
гось у світі» [3]. Ціннісно-смислову сферу 
С. Л. Рубінштейн розглядає як механізм осо-
бистісної саморегуляції. 

І. Д. Бех розуміє цінності як усвідомлені 
узагальнені самовартісні смислові утворен-
ня, що становлять внутрішній стрижень осо-
бистості [1]. Формування моральної сфери 
спирається на певну систему моральних цін-
ностей, які, засвоюючись людиною, стають її 
особистісними рисами. 

Поняття «цінність» неоднозначне, адже 
цінностями можуть бути твори матеріальної і 
духовної культури, а також людські якості та 
вчинки. Тому існує безліч класифікацій цін-
ностей. Цінності містять у собі потреби, ін-
тереси та емоційні переживання і є проявом 
значущих ставлень людини.

Члени соціальних груп мають спільні цін-
ності, діючи відповідно до них, вони спрямо-
вують розвиток суспільства та його історію 
в певному напрямі. Таким чином, цінності 
скріплюють громадську єдність, сприяють 

цілісності соціуму. Отже, система цінностей 
виконує роль соціально значимого орієнтира 
діяльності суб’єктів, регулює їх поведінку. 

Аналіз науково-психологічних підходів 
дозволив сформулювати робоче визначення 
досліджуваного поняття: цінності – це спе-
цифічні особистісні утворення, що являють 
собою систему позитивно значущих ставлень 
людини до об’єктів навколишнього світу і у 
своєму розвиткові перетворюються у відпо-
відні особистісні якості.

Моральні цінності чітко диференціюють 
добро і зло у свідомості особистості та ціло-
го суспільства, конкретно визначають смаки і 
особливості певної епохи чи соціальної гру-
пи. Дані цінності – це відображення ставлень 
до себе, до інших людей, до Батьківщини, до 
праці, до суспільного ладу, сформовані на 
основі духовних цінностей (Добро, Гуманізм, 
Альтруїзм тощо). 

Моральні цінності розвиваються за до-
помогою активізації базових психологічних 
механізмів. Розглянемо механізми особистіс-
ного розвитку майбутніх психологів, на осно-
ві яких формуються психологічні механізми 
розвитку моральних цінностей особистості. 

Велика кількість дослідників зазначає, 
що серед механізмів розвитку моральних 
цінностей найбільш значущим виявляється 
гуманістична спрямованість особистості. 
Гуманізм – це турботливе ставлення до кож-
ної людини і до людства в цілому, яке виража-
ється у діяльності, спрямованій на досягнення 
загального Блага. Важлива роль у поширенні 
гуманістичних цінностей належить французь-
ким матеріалістам (К. Гельвецій, П. Гольбах, 
Д. Дідро, Ж. Ламетрі). Як ідеологія гуманізм 
з’явився в епоху Відродження, його прихиль-
ники протестували проти війн, будь-якого гно-
блення людини людиною, проти жорстокого 
знищення Природи. Також гуманісти висту-
пали за встановлення норм людяності в сус-
пільстві, за співробітництво, взаємодопомогу. 
Кожен міг слідувати принципам гуманізму у 
своєму повсякденному житті, виявляючи такі 
якості, як доброзичливість, ввічливість, пова-
га до старших (і до будь-кого), співчуття, без-
корислива допомога, піклування про рослини 
та тварин. У центрі гуманістичного світогляду 
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знаходиться людина, її ставлення до оточую-
чого світу. Гуманістична етика заснована на 
вірі в людину, в її розум та унікальність.

Гуманістична спрямованість базується на 
інтересі до людини. Про роль інтересу до 
людей як чинника розвитку гуманістичної 
спрямиваності згадували такі відомі філосо-
фи як К. Гельвецій та Г. Гегель. За Е. Фром-
мом, інтерес до людини стимулює активність, 
спонукає особистість вийти за межі власного 
егоїзму, відкритись світові, сприймати його 
розумово, емоційно, чуттєво.

Гуманістичні цінності (добро, честь, щи-
рість, толерантність, гідність, совість, від-
повідальність тощо) сприяють реалізації 
людських здібностей і визначають єдність 
людини зі світом та її внутрішню гармонію. 
Вони знаходять своє вираження у професій-
но-психологічній діяльності, адже психолог 
має втілювати гуманістичні цінності у влас-
ному житті й навчати цьому своїх клієнтів. 
Отже, гуманістичні цінності є професійно-
важливими цінностями майбутнього психоло-
га і сприяють конструктивному формуванню 
професійно-психологічної ідентифікації.

Наступним психологічним механізмом 
розвитку моральних цінностей виступає про-
фесійна ідентифікація. Психологічний ме-
ханізм професійної ідентифікації базується 
на усвідомленні та засвоєнні особистістю 
професійних цінностей на рівні відповідних 
якостей (емпатії, уважності до людини, кому-
нікабельності, самовладання тощо).

Розглянемо зміст цінностей, які зумовлю-
ють розвиток професійної ідентифікації осо-
бистості.

Комунікабельність (від лат. communicabi-
lis – поєднувати, повідомляти) – здібність до 
ефективного спілкування. Комунікабельність 
є професійною цінністю для психологів, так 
як ефективне спілкування становить осно-
ву їх діяльності. Дана професійна цінність 
формуюється на основі потреби особистості 
у Співпричетності (духовна цінність), поваги 
до людей, інтересу до них, доброзичливості. 

Наступною професійно-важливою цінніс-
тю для психологів виступає уважність до лю-
дей – стійка властивість особистості, яка вдо-
сконалюється протягом життя в залежності 

від обставин, потреб і досвіду. Уважна людина 
характеризується довільною та післядовіль-
ною увагою, усвідомленням мети діяльності. 
Спостережливість та вміння виділити голо-
вне є особливостями професії «психолог». Ці 
якості пов’язані з професійними цінностями, 
такими, як самовладання, комунікабельність. 
Уважність до людей як цінність і риса характе-
ру передбачає вияви тактовності та чуйності.

Не менш важливою для психолога є емпа-
тія – розуміння емоційного стану іншої люди-
ни через співпереживання, проникнення в її 
суб’єктивний світ. Виділяють такі рівні емпатії:

1. Співпереживання (переживання емоцій-
них станів, що й у іншої людини). 

2. Співчуття (емоційний відгук і прагнення 
допомогти). 

3. Симпатія (тепле, доброзичливе ставлен-
ня до іншого).

Наступним чинником формування профе-
сійної ідентичності майбутнього психолога 
виступає особистісна рефлексія, яка водночас 
визначає розвиток самосвідомості й мораль-
них цінностей особистості (К.О.Абульханова-
Славська, І.Д. Бех, Т.В. Бутківська, І.С. Кон). 

За М. Г. Ярошевським, рефлексія – це усві-
домлення та оцінка людиною «свого знання, 
морального складу, інтересів, ідеалів і моти-
вів поведінки» [6, с. 42-43]. Виділяють такі 
функції рефлексії: формування і розвиток цін-
ності через усвідомлення її необхідності для 
даної людини; визначення, що є для людини 
цінним; позитивне емоційне самопідкріплен-
ня; об’єднання цінностей у певну систему; 
допомога з усвідомленням негативних якос-
тей і послабленням їх дії; зміцнення наявних 
цінностей шляхом зменшення залежності їх 
прояву від зовнішніх обставин; сприяння реа-
лізації цінностей у поведінці та переживанню 
задоволення від цього [6, с. 55-62]. 

Показником сформованості професійної 
ідентичності майбутнього психолога висту-
пає узгодженість моральних і професійних 
цінностей особистості, яка сприяє створенню 
чітко ієрархієзованої системи цінностей.

Багато дослідників зазначають, що се-
ред психологічних механізмів особистісного 
розвитку помітну роль відіграють адаптація, 
індивідуалізація, інтеграція в суспільство 
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(Г. М. Андреєва, І. С. Кон, А. В. Петровський), 
а також мотивація, спрямованість, мораль-
на самосвідомість, що включає в себе образ 
«Я» («Я-концепцію»). На основі означених 
механізмів формується інтегральний психо-
логічний механізм моральної саморегуляції 
особистості, яка зумовлює здатність людини 
управляти своїми емоціями і поведінкою, ке-
руючись моральними цінностями і принци-
пами [2]. Розвиток психологічного механізму 
моральної саморегуляції відбувається завдяки 
мотивації саморозвитку особистості, яка ба-
зується на основі засвоєння цінностей пізнан-
ня, саморозвитку, самореалізації та самовдос-
коналення. 

Важливим показником сформованості мо-
ральної саморегуляції виступає здатність до 
самовладання – це вольова якість, яка здій-
снює управління думками, почуттями, діями 
і вчинками. Самовладання проявляється у та-
ких якостях, як мужність, сміливість, дисци-
плінованість, раціональність (розсудливість), 
організованість, цілеспрямованість, напо-
легливість, пунктуальність та акуратність. 
Показниками високого рівня розвитку само-
владання особистості є вміння стримувати 
почуття, гальмувати імпульсивні дії, підпо-
рядковувати їх поставленій меті, усвідомлю-
вати необхідність дотримання певних законів 
і моральних норм, вміння управляти думками, 
діями і вчинками. 

Наступним психологічним чинником роз-
витку моральних цінностей є здатність 
до моральної оцінки. За теорією К. Е. Ізар-
да, оцінка виступає завершальним етапом 
перцептивного процесу. Тобто, процес оці-
нювання це не лише аналіз зовнішніх умов 
(когнітивний компонент), це також аналіз і 
переживання особистістю своїх емоційних 
станів та емоційних станів іншої людини 
(емоційний компонент). Моральна оцінка 
здійснює суб’єктивну оцінку явищ дійсності 
на основі моральних критеріїв. Самооцінка – 
це особливе утворення самосвідомості, яке 
виникає не одразу, а відповідно до процесів 
особистісного розвитку, адже людина навча-
ється оцінювати інших, а потім себе. Отже, са-
мооцінка виникає на основі моральної оцінки 
та процесів самоаналізу і самоспостереження. 

Теоретичний аналіз наукових джерел пока-
зав, що психологічними механізми духовно-
го-морального розвитку особистості виступа-
ють гуманістична спрямованість, професійна 
ідентифікація, та моральна саморегуляція. 
Чинниками активізації даних психологічних 
механізмів є інтерес до людини, особистісна 
рефлексія, засвоєння професійних цінностей, 
моральна оцінка, самооцінка, мотивація само-
реалізації особистості. 

З метою визначення психологічних умов 
активізації психологічних механізмів розви-
тку моральних цінностей майбутніх психо-
логів доцільно звернутись до ідей класичних 
психолого-педагогічних підходів до розвитку 
особистості. 

Особистісний підхід (К. О. Абульхано-
ва-Славська І. С. Кон, А. В. Петровський, 
В. В. Рибалка, В. О. Сухомлинський, В. О. Та-
тенко, Т. М. Титаренко, Б. О. Федоршин та ін.) 
передбачає створення умов для повноцінного 
прояву здібностей особистості, для здійснен-
ня нею самовизначення і самореалізації, для 
становлення її самосвідомості, для розвитку у 
студентів-психологів професійних цінностей 
(комунікабельність, емпатія, уважність, само-
владання) 

Виходячи з головного принципу діяльніс-
ного підходу (єдність діяльності та свідомос-
ті), для розвитку особистості слід враховувати 
життєві плани, цінності та ціннісні орієнтації 
людини (як компоненти свідомості), які ма-
ють визначати форми діяльності (Б. Г. Ана-
ньєв, П. П. Блонський, Л. С. Виготський, 
О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн). Для на-
вчання майбутніх психологів, відповідно до 
їх професійних обов’язків, основними є такі 
принципи даного підходу: принцип співро-
бітництва, принцип рефлексивності, принцип 
морального насичення, які сприяють форму-
ванню таких професійних цінностей як кому-
нікабельність, емпатія та інші.

Прихильники особистісно-діяльнісного 
підходу (В. І. Андрєєв, А. В. Мудрик, В. В. Сє-
ріков, В. А. Сластьонін, М. Ф. Феденко) 
об’єднали у своїх теоріях найкращі ідеї осо-
бистісного та діяльнісного підходів, а саме: 
визнання унікальності кожної людини, її пра-
ва на повагу та право вибору, а також опора на 
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процеси самоствердження, самовизначення, 
самореалізації. Отже, домінантою особистіс-
но-діяльнісного підходу є професійна саморе-
алізація, підбір відповідних до рівня розвитку 
видів діяльності, створення умов для розви-
тку і саморозвитку особистості, розвитку ак-
тивної свідомості суб’єкта діяльності. 

Втілення ідей особистісно-діяльнісного 
підходу знаходимо у таких принципах:

1. Принцип еврилогізації полягає у визна-
нні продуктивної, творчої діяльності як про-
відної у професійному розвитку особистості. 
Це виявляється у наданні можливості студен-
там-психологам актуалізувати наявні знання 
та з їх допомогою винайти і застосувати нові 
технології досягнення поставленої мети, оці-
нити досягнуте. 

2. Принцип варіативності дозволяє сту-
денту обрати модель власного особистісно-
професійного саморозвитку. Даний принцип 
передбачає вибір не тільки морального зміс-
ту, морально-зорієнтованих методів і засобів 
професійного саморуху, а й організацію педа-
гогічного середовища взагалі.

3. Аксіологічний принцип допомагає усві-
домити значення явищ з точки зору духовних 
і моральних цінностей. 

4. Принцип ресурсності включає об’єк- 
тивно існуючі умови та засоби, необхідні для 
реалізації потенційних духовно-моральних 
можливостей суб’єкта (а також його індивіду-
альні ресурси). 

Важливою умовою розвитку у діяльності 
виступає гуманістичне ставлення до кожної 
особистості, діалогічне спілкування, уста-
новка ставитись до іншого, як до самого себе. 
Відповідно до цього так важливо розвивати 
у майбутніх психологів повагу до іншої лю-
дини, доброзичливість, співчуття, альтруїзм, 
комунікабельність, самовладання. 

Особистісно-орієнтований підхід 
(І. Д. Бех та І. А. Зимня) почав формуватись 

у 90-х роках ХХ століття і виділився у само-
стійний з особистісно-діяльнісного підходу. 
Згідно з даним підходом, важливим завданням 
психологічної освіти є формування самосвідо-
мості особистості, включаючи Я-концепцію, 
самооцінку, Я-образ. В основі цього процесу 
знаходиться засвоєння та розвиток мораль-
них цінностей. Також, відповідно до особис-
тісно-орієнтованого підходу, у навчальному 
процесі застосовують такі методи, як діало-
гічне спілкування, колективні форми роботи, 
рольові ігри. Перераховані методи втілюють 
такі основні цінності підходу: повага до осо-
бистості іншого, рівність, комунікабельність, 
творчість, самостійність, відповідальність, 
самопізнання. 

Суб’єктно-діяльнісний підхід походить 
від діяльнісного підходу, адже за теоретич-
ну основу взято роботи таких учених, як 
К. О. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, 
О. М. Леонтьєв, В. М. Мясищев, В. Д. Ша-
дріков. Основним постулатом підходу є ідея 
про те, що розвиток особистості відбуваєть-
ся у професійній діяльності. Згідно з даним 
підходом, цінностями професії вважаються 
якості особистості, які допомагають досяг-
ти успіху у професійній діяльності (саме їх 
розвитку приділяють найбільшу увагу). Для 
психологів такими якостями-цінностями є 
комунікабельність, самовладання, уважність, 
емпатія.

Висновки. Беручи до уваги основні ідеї 
класичних підходів до розвитку мораль-
них цінностей майбутніх психологів, можна 
стверджувати, що умовами даного розви-
тку є активізація мотивації самовизначення 
і самореалізації (за допомогою рефлексії та 
саморегуляції), засвоєння професійних цін-
ностей (професійна ідентифікація) і розви-
тку Я-концепції, Я-образу, самооцінки згідно 
з гуманістичними цінностями (гуманістична 
спрямованість особистості).
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СОЦІАЛЬНА ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ 
КУРСАНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ЩОДО УМОВ НАВЧАННЯ  

В АВІАЦІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті визначено проблеми соціальної та психолого-педагогічної адаптації курсантів-першо-

курсників щодо умов навчання в авіаційному навчальному закладі. Проаналізовано сутність понять 
«соціальна адаптація», «психолого-педагогічна адаптація». Визначено шляхи підвищення рівня адап-
тації першокурсників за допомогою ефективних методів управління процесом адаптації.

Ключові слова: соціальна адаптація, психолого-педагогічна адаптація, курсанти-першокурсники, 
авіаційні фахівці, кураторство.

В статье обозначены проблемы социальной и психолого-педагогической адаптации курсантов-
первокурсников к условиям обучения в авиационном учебном заведении. Проанализирована сущность 
понятий «социальная адаптация», «психолого-педагогическая адаптация». Определены пути повы-
шения уровня адаптации первокурсников с помощью эффективных методов управления процессом 
адаптации.

Ключевые слова: социальная адаптация, психолого-педагогическая адаптация, курсанты-перво-
курсники, авиационные специалисты, кураторство.

The article reveals the problem of social and psychological-pedagogical adaptation of first-year cadets to 
the conditions of training in an aviation educational institution. The essence of the concepts «social adapta-
tion», «psychological-pedagogical adaptation» is analyzed. The ways of increasing the level of adaptation of 
first-year cadets by means of effective methods of managing the adaptation process are determined.

Key words: social adaptation, psychological-pedagogical adaptation, first-year cadets, aviation special-
ists, curators.

Актуальність. Однією з актуальних про-
блем підготовки авіаційних фахівців є соці-
альна та психолого-педагогічна адаптація кур-
сантів-першокурсників щодо умов навчання 
в авіаційному навчальному закладі. Успішна 
адаптація, на думку вітчизняних і зарубіжних 
вчених, є не тільки найважливішою умовою 
повноцінної життєдіяльності людини, а й слу-
жить основою для професійної адаптації піс-
ля закінчення навчального закладу. 

Постановка проблеми. З огляду на специ-
фіку авіаційної галузі, високі вимоги щодо осо-
бистих якостей майбутніх авіаційних фахів-
ців, їх професіоналізму, виникає необхідність 
визначити проблеми соціальної та психолого-
педагогічної адаптації курсантів-першокурс-
ників, проаналізувати сутність понять «со-
ціальна адаптація», «психолого-педагогічна 
адаптація», а також визначити шляхи підви-
щення рівня адаптації першокурсників до умов 
навчання в авіаційному навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу. Пробле-
мою вивчення адаптації займалися такі вчені 
як Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, О.М. Ле-
онтьєв, С.Л. Рубінштейн, К.К. Платонов та 
інші. У зарубіжній психології проблемою 
адаптації займалися такі відомі психологи як 
А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, З. Фрейд та 
інші.

У словнику В.Г. Крисько термін «адапта-
ція» визначається як результат взаємодії жи-
вих організмів і навколишнього середовища, 
який призводить до оптимального їх присто-
суванню до життя і діяльності [2].

На думку соціологів і психологів адаптація 
модифікує фізіологічні форми пристосування 
відповідно до умов соціального існування лю-
дини. Тому соціальну адаптацію можна оха-
рактеризувати як «процес і результат встанов-
лення відносної взаємної відповідності між 
потребами особистості та вимогами соціаль-
ного середовища» [7, с. 20].
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Як різновид активного пристосування осо-
бистості до умов соціального середовища 
виділяють соціально-педагогічну адаптацію, 
яку Л.В. Мардахаев описує як «явище, що ха-
рактеризує найбільшу пристосованість люди-
ни до навчання і виховання» [8, с. 11].

Визначаючи соціально-педагогічну адап-
тацію, А.В. Абрамова не виділяє значення 
умов навчання і виховання, але вказує на 
«процес пристосування особистості до со-
ціокультурного простору, активного освоєння 
культурних норм, цінностей, набуття профе-
сії, прийняття на себе соціальної ролі і гармо-
нійне входження особистості в систему соці-
альних відносин »[1, с. 12].

Аналіз численних визначень понят-
тя «адаптація» дозволяє стверджувати, що 
адаптацію можна розглядати як процес при-
стосування особистості до умов зовнішнього 
середовища, а також як властивість, що визна-
чає стійкість особистості до умов зовнішньо-
го середовища, тобто наявність певного рівня 
адаптаційних здібностей індивіда.

У психолого-педагогічній літературі ви-
значено зовнішні та внутрішні фактори, що 
сприяють успішній психолого-педагогічної 
адаптації студентів-першокурсників до на-
вчання у вищому навчальному закладі [3]. 
Зовнішні фактори включають у себе при-
стосування особистості до об’єктивних про-
блемних ситуацій, а внутрішні спрямовані на 
вирішення внутрішніх конфліктів та проблем 
особистості.

При аналізі проблем адаптації виділяють 
три функціональних рівня:

− соціальний (вік, соціальний стан);
− педагогічний (умови середовища, мате-

ріально-технічна база навчального закладу, 
педагогічний професіоналізм викладацького 
складу);

− психологічний (інтелект, спрямованість, 
мотивація, особистісний адаптаційний потен-
ціал).

У монографії В.Ю. Хицкої визначено чо-
тири категорії факторів, що впливають на 
адаптацію [9]:

− фактори, пов’язані зі ступенем готов-
ності учнів до навчальної діяльності у ВНЗ 
(широта і глибина знань колишніх школярів, 

професійна спрямованість і зацікавленість в 
процесі отримання нових знань);

− фактори, які узагальнюють індивідуаль-
ні особливості адаптації (рівень соціальної і 
моральної зрілості, рівень правосвідомості, 
індивідуально-особистісні особливості роз-
витку психічних процесів);

− фактори, які є значущими для успішного 
процесу адаптації (кураторство, професійна 
підготовка викладачів, педагогічний і психо-
логічний моніторинг навчального процесу, ін-
дивідуальний підхід до студента);

− фактори, пов’язані з умовами навчання 
та проживання.

Таким чином, можна виділити два основних 
напрямки адаптації курсантів-першокурсни-
ків − соціальний та психолого-педагогічний, 
успішне подолання яких є однією з осно-
вних задач авіаційного навчального закладу.

Від того, наскільки курсант увійде в нову 
систему вимог, норм і соціальних відносин, 
пристосується до нової системи навчання, 
залежить його подальше ставлення до на-
вчального процесу та взаємини з педагогами 
і однолітками. Початковий період навчання в 
льотному навчальному закладі пов’язаний з со-
ціальними змінами, зміною колишніх стерео-
типів, розумовим та емоційним напруженням. 
Студентство − це період життя людини, в яко-
му йому доводиться зустрічатися з абсолютно 
різними проблемами, і вирішувати їх повинен 
сам студент. Психологічні та вікові особли-
вості студентства характеризуються емоцій-
ною незрілістю, відкритістю, навіюваністю, 
самоідентифікацією. Численні дослідження 
показують, що ефективність навчання багато 
в чому залежить від можливостей першокурс-
ника швидко і без труднощів адаптуватися до 
нових для нього видів навчальної діяльності.

Потрапляючи в нове соціальне середови-
ще, курсант стикається з різними суперечнос-
тями в міжособистісній взаємодії. Емоційно-
вольова сфера дає зриви у вигляді підвищеної 
агресії, тривожності, фрустрації. Нормальне і 
здорове функціонування психологічної сфе-
ри людини на цьому етапі залежить від двох 
чинників: стану організму і успішності про-
ходження особистістю процесу адаптації до 
умов нового середовища. І це не тільки різка 
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зміна навколишнього соціального та психоло-
гічного середовища, нова система навчання 
і методика викладання, нові професійні дис-
ципліни, а й взаємини в студентському колек-
тиві, нові житлово-побутові умови. Численні 
дослідження показали, що найбільш «крих-
кими» і уразливими у багатьох відношеннях 
є курсанти першого курсу. Саме на першому 
курсі у курсантів формується ставлення до на-
вчання, до майбутньої професії, змінюються 
життєві принципи, триває процес самооцінки, 
самореалізації, тому важливо своєчасно допо-
могти їм адаптуватися до умов навчання у ви-
щому навчальному закладі.

Даний процес у кожного курсанта про-
ходить по-різному і його успіх багато в 
чому залежить від цілого ряду об’єктивних і 
суб’єктивних умов.

На думку Матіїшеної Є.В., адаптаційні 
процеси взаємопов’язані з мотиваційно-по-
требовою сферою людини, його професійною і 
життєвою орієнтацією, віковими характеристи-
ками, адекватністю сприйняття людиною себе 
і своїх соціальних зв’язків, недостатній розви-
ток якої призводить до проявів дезадаптації [4].

Соціальна та психолого-педагогічна адап-
тація курсантів-першокурсників до умов 
навчання в авіаційному навчальному закла-
ді − це складний, тривалий, а часом гострий 
і болісний процес. Великий вплив на адапта-
цію курсантів спричиняють організаційні та 
методичні особливості навчального процесу 
вищого навчального закладу. На відміну від 
школи, де форми організації навчання перед-
бачають поточний контроль знань і умінь на 
кожному уроці, у виші, наприклад, лекції не 
вимагають обов’язкового поточного контр-
олю навчальних досягнень. У зв’язку з цим 
у першокурсників виникають помилкові уяв-
лення щодо обов’язкової навчальної підготов-
ки до кожного заняття. В умовах кредитно-
модульної системи значний час відводиться 
на самопідготовку курсантів за навчальними 
програмами дисциплін, в той час як у школі 
на самопідготовку потрібно значно менше 
часу. У школі крім навчання велика увага 
приділяється позаурочній професійній та ви-
ховній роботі з учнями. У виші ж курсантам 
надається більше свободи у позанавчальний 

час. Такі відмінності в шкільних і вишівських 
вимогах викликають у першокурсників оман-
ливе відчуття свободи і вседозволеності, що 
знижує відповідальність у професійній само-
підготовки і саморозвитку [5].

Аналіз робіт педагогів показав, що адап-
тація повинна проходити як активне творче 
пристосування курсантів до умов вищої шко-
ли, в процесі якого у них формуються нави-
чки і вміння організації розумової діяльності, 
раціональний колективний і особистий режим 
праці, дозвілля і побуту, навички самоосвіти 
та самовиховання професійно значущих якос-
тей особистості.

Аналіз педагогічного процесу, а також спо-
стереження і бесіди з кураторами груп, викла-
дачами, курсантами дозволили виявити осно-
вні проблеми адаптації першокурсників до 
навчання в авіаційному навчальному закладі, 
які обумовлені:

− невмінням раціонально розподіляти свій 
час і сили;

− неготовністю до виконання високих ви-
мог викладачів;

− відсутністю або недостатнім розвитком 
навичок самоконтролю;

− неготовністю працювати з великим 
об’ємом нової інформації;

− значним навчальним навантаженням;
− відносно меншою інтенсивністю систе-

матичного контролю навчальних досягнень 
курсантів у порівнянні зі шкільною системою 
чіткого повсякденного і поурочного контролю;

− відсутністю звичного контролю та опіки 
з боку батьків;

− недостатньою самоорганізованістю і са-
модисципліною;

− самоствердженням в новому колективі;
− новими соціальними і житловими умо-

вами.
Аналіз літератури показав, що провід-

ною умовою ефективності процесу адапта-
ції є цілеспрямоване педагогічне управління 
цим процесом. Управляти адаптивним про-
цесом навчання на молодших курсах вищого 
навчального закладу − значить свідомо і по-
слідовно забезпечити перехід від однієї стадії 
розвитку особистісних відносин і цінностей 
до іншої, більш досконалої.
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Одним з ефективних методів управління 
процесом адаптації, на наш погляд, є призна-
чення кураторів для курсантів першого кур-
су навчання. Кураторство − незамінна і, при 
правильній організації, ефективна система 
взаємодії викладачів і курсантів, яка дозво-
ляє вирішувати значну кількість навчальних 
завдань, а також студентські проблеми, пе-
редавати молоді життєвий досвід, знання, 
традиції, надавати певний вплив на їх світо-
гляд і поведінку [6]. Діяльність кураторів на-
цілена, в першу чергу, на надання допомоги 
в організації навчального процесу, а також на 
формування у курсантів цивільно-патріотич-
ної позиції, духовної культури, соціальної та 
професійної компетентності, сприяння само-
реалізації особистості курсанта, підвищенню 
інтелектуального і духовного потенціалів. Ку-
ратор знайомить першокурсників з правилами 
внутрішнього розпорядку, правилами прожи-
вання в гуртожитку, правами і обов’язками 
курсанта, роботою бібліотеки, медпункту, з 
культурно-масовою та спортивно-оздоровчою 
діяльністю, з історією та традиціями навчаль-
ного закладу; контролює поточну і семестрову 
успішність і позанавчальну діяльність; бере 
участь у розвитку різних форм студентського 
самоврядування; допомагає в культурному і 
фізичному вдосконаленні курсантів; сприяє 

залученню курсантів до науково-дослідної ро-
боти і різних форм позанавчальної зайнятості.

Таким чином, для більш успішної адапта-
ції курсантів-першокурсників, на наш погляд, 
необхідно:

− враховувати труднощі адаптації першо-
курсників при побудові навчальних планів;

− проводити курс «Вступ до спеціальнос-
ті», в рамках якого курсанти повинні отрима-
ти чітке уявлення про обрану професію, ме-
тоди і форми навчання, види і форми звітних 
документів, періоди здачі сесій тощо.;

− впровадити систему адаптаційних тре-
нінгів;

− підвищити роль кураторів і викладачів в 
адаптації курсантів до умов навчання у вищі;

− активно залучати першокурсників до 
участі в соціальних і освітніх проектах.

Висновки. Таким чином, підвищення рів-
ня адаптації курсантів-першокурсників до 
умов навчання в авіаційному навчальному 
закладі сприятиме розвитку умінь і навичок 
навчальної діяльності. Успішне подолання 
труднощів, пов’язаних з процесом адаптації, 
дозволить підвищити активність курсантів 
і їх інтерес до навчання, сформувати нави-
чки, необхідні для подальшої професійної ді-
яльності, сприяти підвищенню ефективності  
навчання.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

У статті розглянуто практичне формування професійно-педагогічної культури майбутнього ви-
хователя дошкільного навчального закладу передбачає інтенсифікацію процесу професійного станов-
лення та самовизначення майбутнього фахівця, актуалізацію та поглиблення теоретичних знань, 
активізацію процесу формування педагогічних умінь, професійно значущих якостей особистості, 
створення умов для формування позитивної професійної «Я»-концепції, розкриття творчого потенці-
алу особистості як суб’єкта педагогічної діяльності й культури, самореалізацію професійно-педагогіч-
них прагнень і здібностей. Висвітленню деяких аспектів формування професійно-педагогічної культу-
ри як способу творчої самореалізації особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального 
закладу присвячена наша стаття.

Ключові слова: професійне становлення, самовизначення майбутнього фахівця, професійно-педа-
гогічна культура майбутній вихователя дошкільного навчального закладу.

В статье рассмотрены практическое формирование профессионально-педагогической культуры 
будущего воспитателя дошкольного учебного заведения предусматривает интенсификацию процесса 
профессионального становления и самоопределения будущего специалиста, актуализацию и углубле-
ние теоретических знаний, активизацию процесса формирования педагогических умений, профессио-
нально значимых качеств личности, создание условий для формирования положительной профессио-
нальной «Я»-концепции, раскрытие творческого потенциала личности как субъекта педагогической 
деятельности и культуры, самореализации профессионально-педагогических стремлений и способно-
стей. Освещению некоторых аспектов формирования профессионально-педагогической культуры как 
способа творческой самореализации личности будущего воспитателя дошкольного учебного заведения 
посвящена наша статья.

Ключевые слова: профессиональное становление, самоопределение будущего специалиста, профес-
сионально-педагогическая культура будущий воспитателя дошкольного образовательного учрежде-
ния.

The article deals with the practical professional pedagogical culture formation of the future nursery 
teacher that provide the process’s intensification of the future specialist’s professional development and 
self-determination, actualization and deepening of theoretical knowledge, the process’s activation of forming 
pedagogical skills, professionally significant qualities of personality, creating conditions for the formation 
of positive professional "I" – Concept, the disclosure of creative potential as a subject of educational work 
and culture, self-fulfillment of professional and educational aspirations and abilities. Our article dedicated 
for coverage of some aspects of professional pedagogical culture as a means of the future nursery teacher’s 
creative self-realization.

Key words: professional development, future specialist’s self-determination, professional and pedagogi-
cal culture of future nursery teacher.

Постановка проблеми та її зв’язок із 
важливими науковими чи практични-
ми завданнями. Місце освіти на сучасно-
му етапі розбудови незалежної Української 
держави визначається чинниками: перехід 
до демократичної правової держави, до рин-
кової економіки, необхідність подолання 
відставання країни від світових тенденцій 

економічного і суспільного розвитку. Зако-
нодавчими органами держави України при-
йнято ряд документів, які включають в себе 
комплекс заходів щодо підвищення рівня 
української освіти – від дошкільної до вищої 
та підвищення кваліфікації. Особлива увага 
приділяється дошкільній освіті – початковій 
ланці в загальній системі навчання. Соціаль-
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не замовлення суспільства на педагога до-
шкільного освітнього закладу вимагає нових 
підходів до підготовки таких фахівців для 
роботи з дітьми дошкільного віку, що воло-
діють професійно-педагогічною культурою. 
У Національній доктрині розвитку освіти 
України у ХХІ столітті підкреслюється, що 
головною запорукою успішного виконання 
місії освіти стає якість підготовки вихова-
теля дошкільного навчального закладу, його 
здібність до саморозвитку і самореалізації 
у професійній діяльності, до продуктивної 
творчої діяльності в контексті надбань ві-
тчизняної і світової культури. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. О. Бондаревська, І. Ісаєв, В. Сластьонін, 
Н. Шеховська та ін. засвідчують активний 
розвиток культурологічного напряму, де роз-
глядаються умови, розкриваються зміст і 
механізми формування різних компонентів 
професійно-педагогічної культури вчителя: 
методологічний (В. Краєвський, B. Сластьо-
нін, В. Тамарін, А. Ходусов); психологічний 
(Н. Ліфінцева); технологічний (М. Левіна) та ін.

Зауважимо, що професійна культура педа-
гога загалом та основні її складники інтенсив-
но дослі-джуються психолого-педагогічною 
наукою (С. Архангельський, О. Бондаревська, 
Н. Кузьміна, М. Левіна, А. Міщенко, В. Слас-
тьонін, С. Щербаков та ін.) як проекція за-
гальної культури, що виявляється в системі 
особистісно-професійних якостей та с пеци-
фіці педагогічної діяльності. Останні наукові 
розвідки присвячені й різним аспектам мето-
дичної освіти педагога, де закцентовано увагу 
на взаємодії педагогіки й методики (І. Гребе-
нєв, М. Успенський); на вдосконаленні мето-
дичної підготовки вчителя початкової школи 
через розроблення системи методичних дій 
(А. Артемов, Л. Воловичева, B. Овчиннікова, 
М. Соловейчик та ін.), формування загально-
методичних умінь як умови професійної під-
готовки вчителя-класовода (Г. Бельтюкова, 
Н. Істоміна, Л. Чернова та ін.), обґрунтування 
діагностики методичної готовності вчителя 
(Л. Нестеренко). Водночас констатуємо, що 
культурологічний аспект як чинник модерні-
зації методичної освіти майбутнього педагога 
недостатньо задіяний.

Мета статті. У статті ми розглянемо окре-
мі аспекти формування професійно-педаго-
гічної культури майбутнього вихователя до-
шкільного навчального закладу.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Проблема професійно-педагогічної куль-
тури складна й багатоаспектна. У розкрит-
ті змісту поняття «професійно-педагогічна 
культура» педагога за основу ми взяли ідеї 
В. Сластьоніна, який розглядає професійно-
педагогічну культуру як складне системне 
утворення, що представляє собою впорядко-
вану сукупність загальнолюдських ідей, про-
фесійно-ціннісних орієнтацій та якостей осо-
бистості, універсальних способів пізнання й 
гуманістичної технології педагогічної діяль-
ності. Учений стверджує, що продуктивність 
педагогічної діяльності визначається ступе-
нем оволодіння педагогом універсальними 
знаннями, що породжують особистість у біо-
психосоціокультурних процесах. А це озна-
чає, що спеціалізація педагога в тій чи іншій 
галузі науки вторинна відноснодо соціогума-
нітарної, психолого-педагогічної та культуро-
логічної бази [3; 5]. 

Ми розглядаємо культуру здоров’я як 
невід’ємну складову професійно-педагогіч-
ної культури майбутніх вихователів ДНЗ, яка 
є взаємообумовленим чинником формуван-
ня мотивації до здорового способу життя. 
А здоровий спосіб життя сприяє розвитку 
професійно-педагогічної культури і культури 
здоров’я,є її підгрунтям і необхідною умовою, 
оскільки також формує соціальний імідж ви-
хователя ДНЗ як здорової освітченої і куль-
турної людини – зразка мотивованої здорової 
поведінки і професійної діяльності.

Поняття «професійно-педагогічна культу-
ра» стосовно викладачів вищих навчальних 
закладів уперше ввів у науковий обіг і сфор-
мулював І. Ісаєв. На думку вченого, профе-
сійно-педагогічна культура – це властивість 
особистості педагога-професіонала, умова й 
передумова ефективної педагогічної діяль-
ності, узагальнений показник професійної 
компетентності викладача і мета професійно-
го самовдосконалення [7]. 

На думку Т. Іванової, термін «педаго-
гічна культура» ширший, ніж «професійна 
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культура». Педагогічна культура властива не 
тільки педагогам, але й спеціалістам інших 
профілів: «Педагогічна культура – це синтез 
духовного і професійного в людині, а голо-
вне, саме сформованість педагогічної культу-
ри дозволить передати, привити, сформувати 
ці якості у представників будь-якої професії» 
[5, с. 40]. І. Пальшкова вважає, що поняття 
«педагогічна культура» і «професійна культу-
ра» щодо вчителя варто розглядати як єдиний 
феномен, а саме як «професійно-педагогічна 
культура». На думку вченої «професійно-пе-
дагогічна культура – це особливий різновид 
педагогічної культури суспільства, в якому 
сконцентровано досвід спеціальної суспіль-
ної практики, організації навчання і вихован-
ня підростаючого покоління у закладах освіти 
для задоволення конкретних потреб певного 
суспільства, способів реалізації такої освіт-
ньо-педагогічної діяльності, соціальних ви-
мог, що її нормують, та способів оволодіння 
цією діяльністю» [6, с. 39]. 

Професійно-педагогічна культура виступає 
як багатокомпонентний вид культури. Аналіз 
психолого-педагогічної літературивиявив, що 
основними особливостями, що характеризу-
ють професійно-педагогічну культуру педа-

гога, є особистісні якості педагога, розвинене 
педагогічне мислення й свідомість, творчий 
характер діяльності, ерудиція та інтелігент-
ність, моральність і культура поведінки [9]. 

Під педагогічною культурою багато авто-
рів розуміють інтегральну якість особистості 
педагога, що проектує його загальну культу-
ру у сфері професії. До основних показників, 
за якими судять про професійно-педагогічну 
культуру, дослідники відносять високий про-
фесіоналізм, внутрішні властивості педагога, 
володіння методикою викладання, наявність 
культуротворчих здібностей, міру творчого 
присвоєння та перетворення накопиченого 
людством досвіду. Для того, щоб праця не ви-
кликала почуття дискомфорту й була ефектив-
ною, необхідно організувати сам процес праці. 
Однією з таких якостей є професіоналізм [11]. 

Розвиток професіоналізму взаємообумов-
лює розвиток професійної культури. В уза-
гальненому вигляді різні підходи до розкрит-
тя змісту поняття «професійно-педагогічна 
культура» наведені в таблиці 1.

Формування професіоналізму відбуваєть-
ся за трьома основними напрямами: 

1) зміна всієї системи діяльності, її функ-
цій і ієрархічної будови; у ході вироблення 

Таблиця 1
Погляди вчених на визначення поняття «Професійно-педагогічна культура»

П.І. автора Зміст поняття

І. Ісаєв
– міра і спосіб творчої самореалізації особистості викладача ВНЗ у різних видах 
педагогічної діяльності і спілкування, спрямованих на засвоєння, передавання й 
створення педагогічних цінностей і технологій [8, c. 31]. 

А. Барабанщиков
Е. Бондаревська

– норми, правила поведінки; 
– педагогічний такт; 
– техніка;
– майстерність;
– грамотність ;
– освіченість;
– духовна своєрідність особистості;
– власна педагогічна позиція у розв’язанні загальних завдань;
– авторський педагогічний почерк;
– індивідуальні переваги педагогічних систем, технологій, методик [2].

В. Сластьонін
– складна системна освіта, що є впорядкованою сукупністю загальнолюдських 
ідей, професійно-ціннісних орієнтації і якостей особистості, універсальних спо-
собів пізнання і гуманістичної технології педагогічної діяльності [9].

Л. Гребінкіна,  
Л. Байкова

– гармонія високорозвиненого педагогічного мислення, знань, відчуттів і про-
фесійної творчої діяльності, що сприяє ефективній організації педагогічного 
процесу [10].

М. Воробйов,
В. Суханцева,

Т. Іванова
– інтегральна якість особистості педагога, що проектує його загальну культуру у 
сферу професії [4].
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відповідних трудових навичок відбувається 
рух особистості по щаблях професійної май-
стерності, розвивається специфічна система 
способів виконання діяльності, тобто форму-
ється особистісний стиль діяльності; 

2) зміна особистості суб’єкта, що вияв-
ляється як у зовнішньому вигляді (моторика 
мови, емоційність, форми спілкування), так і у 
формуванні елементів професійної свідомості 
(професійної уваги, пам’яті, мислення і тощо), 
що в більш широкому плані може розглядати-
ся як становлення професійного світогляду; 

3) зміна відповідних компонентів установ-
ки суб’єкта відносно об’єкта діяльності, що 
проявляється в різних сферах: когнітивній, 
емоційній; практичній.

У когнітивній сфері – у рівні інформова-
ності про об’єкт, ступінь усвідомлення його 
значимості.

У емоційній сфері – в інтересі до об’єкта, у 
схильності до взаємодії з ним і задоволеності 
від цього, незважаючи на труднощі; 

У практичній сфері – в усвідомленні своїх 
реальних можливостей впливу на об’єкт, як 
результат – установка суб’єкта впливати на 
об’єкт замінюється на потребу у взаємодії, що 
дає підстави говорити про становлення про-
фесійної культури [1, с. 179]. 

Професіоналізм – це сукупність психо-
логічних, психічних і особистісних змін, що 
відбуваються в людині у процесі оволодіння й 

тривалого виконання діяльності, що забезпе-
чують якісно новий, більш ефективний рівень 
розв’язання складних професійних завдань у 
нових умовах [1, с. 178]. 

Професіоналізм, безумовно, означає ефек-
тивність праці, тобто досягнення достатньо 
високого соціально значимого результату, 
який відповідає вимогам суспільства. Під час 
оцінювання ефективності праці доцільно роз-
різняти такі показники:

– об’єктивні, предметно-технологічні по-
казники ефективності, продуктивність;

– суб’єктивні, психологічні, особистісні 
показники ефективності: сприйнятливість 
людини, активізація не тільки розумових, ког-
нітивних здібностей людини, а також зрілість 
мотиваційно-вольових компонентів, зацікав-
леність людини працею і задоволеність про-
цесом і результатом, психологічна цінність 
результату за величиною витрат особистісних 
ресурсів, ступінь напруженості психічних 
функцій і процесів, необхідних для досягнен-
ня потрібного результату.

Висновки. Виходячи із зазначеного вище 
відзначаємо, що професійна педагогічна куль-
тура – це є істотна характеристика особистос-
ті педагога та його діяльності, яка формується 
і розвивається у майбутніх вихователів до-
шкільних навчальних закладів за певних умов 
організації навчально-виховного процесу у 
вищому навчальному закладі.
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Київського дошкільного навчального закладу «Країна дитинства»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО  
СЕРЕДОВИЩА В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті проаналізовано питання побудови освітньо-розвивального середовища в групах дітей 

дошкільного віку, умови та особливості організації освітньо-розвивального середовища в дошкільних 
навчальних закладах; визначено принципи формування освітньо-розвивального середовища в дошкіль-
них навчальних закладах, висвітлено деякі умови процесу формування освітньо-розвивального серед-
овища і забезпечення його результативності; обґрунтовано можливості цілеспрямованого формуван-
ня освітньо-розвивального середовища сучасних дошкільних навчальних закладів.

Ключові слова: середовище, освітньо-розвивальне середовище, принципи дошкільний навчальний 
заклад, вихователь дітей дошкільного віку.

В статье проанализированы вопросы построения образовательно-развивающей среды в группах де-
тей дошкольного возраста, условия и особенности организации образовательно-развивающей среды в 
дошкольных учебных заведениях; определены принципы формирования образовательно-развивающей 
среды в дошкольных учебных заведениях, освещены некоторые условия процесса формирования образо-
вательно-развивающей среды и обеспечения его результативности; обоснованно возможности целе-
направленного формирования образовательно-развивающей среды современных дошкольных учебных 
заведений.

Ключевые слова: среда, образовательно-развивающая среда, принципы, дошкольное учебное заведе-
ние, воспитатель детей дошкольного возраста.

The article analyzes the issues of building educational and developing environment in groups of children 
of preschool age, conditions and characteristics of the organization of educational and developing environ-
ment in preschool educational institutions; defined principles of education and developing environment in 
preschool educational institutions, highlights some of the conditions of the formation of educational and de-
velopmental environment and ensure its effectiveness; reasonable possibility of purposeful formation of edu-
cational and developmental environment of modern pre-schools.

Key words: environment, education and developmental environment, principles, pre school, teacher pre-
school children.

Актуальність статті. У зв’язку з сучас-
ними потребами модернізації системи освіти 
і раннього інвестування в розвиток молодого 
покоління, в Україні сьогодні відбувається 
трансформація системи дошкільної освіти. 
Основна мета цього процесу передбачає ін-
тенсивний пошук нових концептуальних ідей 
та шляхів розвитку освітнього середовища 
в умовах дошкільних навчальних закладів. 
Актуальність проблеми на науково-теоретич-
ному рівні пояснюється тим, що в даний час 
недостатньо розроблена проблема організації 
освітньо-розвивального середовища для ді-
тей дошкільного віку. Найбільш розроблені 
питання побудови освітньо-розвивального 
середовища в групах дітей дошкільного віку, 

при цьому відзначається недостатня кількість 
досліджень із цієї проблеми.

Постановка проблеми та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними 
завданнями. Проблема модернізації зміс-
ту дошкільної освіти, що виникла у зв’язку 
з необхідністю фундаментального оновлен-
ня принципів її цілей та завдань, оптимізації 
життя сучасної дитини дошкільного віку від-
повідно до демократичних засад українського 
суспільства, є актуальною та першочерговою 
для науковців і практиків у сфері дошкільного 
виховання.

Наукова проблема освітнього середовища 
визначається вітчизняними і зарубіжними 
вченими як одна з найважливіших педаго-
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гічних проблем сучасної дошкільної освіти. 
Аналіз наукової, педагогічної, психологічної 
літератури, педагогічної практики свідчить 
про інтерес до проблеми формування освіт-
ньо-розвивального середовища, що пов’язане 
з гуманізацією середовища (І. Песталоцці, 
Я. Корчак, В. Сухомлинський), інтеграцією 
впливу соціального середовища на станов-
лення особистості (Л. Буєва, С. Моложавий, 
С. Шацький), забезпечення едукації в умовах 
дошкільних установ (М. Монтессорі, С. Ру-
сова, Р. Штайнер); створенням комфортного 
середовища навчального закладу (О. Вороб-
йова, Т. Лошакова).

Науково-психологічні умови організа-
ції освітньо-розвивального середовища як 
невід’ємної частини дошкільної освіти до-
сліджувалися в працях Л. Виготського, 
Д. Ельконіна, О. Запорожця, В. Петровський, 
С. Рубінштейна та інших вчених. Науковці 
прийшли до висновків, що середовище – це 
оточуючі соціально-побутові, суспільні, мате-
ріальні та духовні умови, в яких відбувається 
розвиток дитини [7, с.10].

Проблема організації предметно-розвива-
ючого середовища в дошкільному навчально-
му закладі розроблялася рядом відомих психо-
логів і педагогів (О. Артамонова, Т. Доронова, 
Л. Кларін, В. Логінова, С. Новосьолова, В. Пе-
тровський). Вплив освітнього середовища на 
актуалізацію духовно-творчого потенціалу 
особистості досліджували Ш. Амонашвілі, 
А. Анохін, Ю. Бродський; вплив культурно-
го середовища – А. Трошева, Н. Романченко; 
освітнього – А. Воронін, С. Дерябо, В. Левін; 
навколишнього середовища – В. Афанасьєв, 
Г. Тараскіна, проектування освітнього просто-
ру дошкільного навчального закладу – С. Ба-
біч, Р. Корендо, К. Крутій, О. Писарчук.

У дослідженнях учених середовище з по-
зиції психології характеризується як умова, 
процес і результат саморозвитку особистості; 
з позиції теорії педагогіки – як умова життє-
діяльності дитини, формування її ставлення 
до базових цінностей, засвоєння соціального 
досвіду, розвитку життєво необхідних їх осо-
бистісних якостей.

Однак залишається недостатньо дослідже-
ним питання технологій формування освіт-

ньо-розвивального середовища, педагогічні 
умови підготовки методів виховання до фор-
мування освітньо-розвивального середови-
ща. З вирішенням цієї проблеми пов’язується 
можливість його педагогізації, зміни з метою 
посилення виховного впливу на особистість, 
оскільки навчання розглядається як перший 
крок до перетворення середовища сучасного 
дошкільного навчального закладу [7, с. 10].

Формулювання цілей статті. Обґрунту-
вати особливості, принципи та умови форму-
вання освітньо-розвивального середовища в 
дошкільних навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу. Сучасні 
фундаментальні зміни в житті українського 
суспільства, загострені соціальні, та еколо-
гічні проблеми країни зумовили тенденцію 
до модернізації змісту дошкільної освіти в 
Україні, у відповідності з законами «Про до-
шкільну освіту», «Про охорону дитинства» та 
Базового компоненту дошкільної освіти, для 
забезпечення особистісної орієнтації в до-
шкільній освіті. Реалізація особистісно-орі-
єнтованої моделі виховання передбачає ство-
рення розвивального середовища – комплексу 
психолого-педагогічних, матеріально-техніч-
них, оздоровчих, ергономічних, естетичних 
умов, що забезпечують організацію життєді-
яльності дітей у дошкільному закладі.

Важливим завданням дошкільних навчаль-
них закладів (далі – ДНЗ) при вдосконаленні 
педагогічного процесу і підвищення розви-
ваючого ефекту освітньої роботи з дітьми 
постає організація освітнього-розвиваючого 
середовища. Дієва організація освітнього-
розвиваючого середовища в умовах ДНЗ за-
безпечує творчу діяльність кожної дитини і 
дозволяє проявити власну активність та най-
більш повно реалізувати своє «Я».

Досліджуючи сучасний стан готовності 
майбутніх вихователів дітей дошкільного віку 
до проектування освітньо-розвивального се-
редовища виявлено, що сучасні ДНЗ не мають 
чіткої науково обґрунтованої концепції орга-
нізації освітнього простору.

Сьогодні в більшості ДНЗ працюють фа-
хівці із середньою спеціальною освітою, на-
віть серед керівників не всі мають відповідну 
фахову вищу освіту. Така ж ситуація, на жаль, 
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спостерігається і у вищій школі, коли освітній 
процес реалізовується фахівцями без відпо-
відної фахової освіти. Проте серед них багато 
людей, готових самовіддано і творчо працю-
вати (скоріше – «витворяти»). На нашу думку, 
саме такі керівники потребують наукового і 
методичного супроводу. Потрібно допомогти 
їм піднятися до рівня, адекватного сьогодніш-
ній науці, вимогам і запитам суспільства [5].

У зв’язку з цим перед керівником ДНЗ 
постає завдання осмислення особливостей 
освітньо-розвивального середовища, форму-
вання нових взаємин із педагогічним колекти-
вом, батьками, школою, іншими соціальними 
інститутами з позиції раціонального викорис-
тання тих ресурсів, якими володіє дошкільний 
заклад. При цьому зростає значимість органі-
зації як функції управління, спрямованої на 
регулювання внутрішніх процесів і побудови 
таких організаційних структур, які забезпечу-
вали б створення умов для більш раціональної 
побудови розвиваючого середовища як факто-
ра підвищення ефективності педагогічного 
процесу.

У вітчизняній педагогіці і психології від-
носно новою є проблема створення твор-
чого освітньо-розвивального середовища в 
закладах дошкільної освіти, та її розробка 
здійснюється не на порожньому місці. Сьо-
годні набув поширення термін «освітнє се-
редовище» (С. Бабіч, Р. Корендо, К. Крутій). 
У монографіях, дисертаціях та інших науко-
вих працях висвітлено теоретичні концепції, 
таксономію, дефініції терміна «середовище» 
(О. Писарчук, С. Сергеєв та ін.). Здійснено 
систематизацію та таксономію освітніх се-
редовищ. Категорію «освітньо-виховне се-
редовище» вивчали Л. Новикова, Н. Селива-
нова та інші [7, с. 12].

Щоб освітній простір виступав як освіт-
ньо-розвивальне середовище, в ході взаємодії 
якого до його складу трансформуються певні 
властивості:

– гнучкість, що характеризує здатність 
освітніх структур до швидкої адаптації відпо-
відно до потреб особистості, навколишнього 
середовища, суспільства;

– безперервність, що виражається через 
взаємодію і наступність у діяльності;

– варіативність, яка передбачає зміну роз-
виваючого середовища відповідно до потреб в 
освітніх послугах населення;

– інтегрованість, що забезпечує вирішення 
виховних завдань за допомогою посилення 
взаємодії;

– відкритість, яка передбачає широку 
участь усіх суб’єктів освіти в управлінні, де-
мократизацію форм навчання, виховання і 
взаємодії;

– установку на спільне спілкування, діяль-
ність усіх суб’єктів освітнього процесу, що 
здійснюється на основі педагогічної підтрим-
ки як особливої, прихованої від очей вихован-
ців позиції педагога [6, с. 10].

У центрі освітньо-розвивального серед-
овища знаходиться освітня установа, що пра-
цює в режимі розвитку і має на меті процес 
становлення особистості дитини, розкриття 
його індивідуальних можливостей, форму-
вання пізнавальної активності. Досягнення 
поставленої мети реалізується за рахунок ви-
рішення наступних завдань:

– створення необхідних передумов для 
розвитку внутрішньої активності дитини;

– надання кожній дитині можливості са-
моствердитися в найбільш значущих для неї 
сферах життєдіяльності, максимальному рів-
ні розкривають її індивідуальні якості та здіб-
ності;

– забезпечувати любов і повагу до особис-
тості кожної дитини;

– активно шукати шляхи, способи і засоби 
максимально повного розкриття особистості 
кожної дитини, прояву і розвитку її індивіду-
альності;

– орієнтуватися на активні методи впливу 
на особистість дитини.

Мета створення освітньо-розвивального 
середовища в дошкільному навчальному за-
кладі – забезпечити життєво важливі потреби 
особистості.

Досліджуючи питання формування освіт-
ньо-розвивального середовища в сучас-
них дошкільних установах В. Петровський, 
Л. Стрєлкова, Л. Кларін, Л. Смивіна розроби-
ли Концепцію побудови розвиваючого серед-
овища для організації життя дітей і дорослих 
у ДНЗ, в якій визначені принципи особистіс-
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но-орієнтованої моделі побудови розвиваючо-
го середовища в дошкільному навчальному 
закладі [6, с. 10].

1. Принцип дистанції, позиції при вза-
ємодії. Першочергова умова особистісно-орі-
єнтованої взаємодії дорослих і дітей – вста-
новлення контакту між ними. Встановленню 
контакту можуть перешкоджати принципово 
різні позиції, які займають вихователь і дитина.

2. Принцип активності. У організації ді-
яльності ДНЗ закладено можливість форму-
вання активності у дітей і прояв активності 
дорослих. Вони стають творцями свого пред-
метного оточення, а в процесі особистісно-
розвиваючої взаємодії – творцями своєї осо-
бистості і свого здорового тіла. Це в першу 
чергу ігрові та дидактичні посібники – легкі 
геометричні модулі, обтягнуті тканиною або 
шкірою, які легко переставляються в процесі 
побудови освітнього простору.

3. Принцип стабільності та динамічності 
розвивального середовища. У реалізації цього 
принципу має бути закладена можливість змі-
ни розвивального середовища відповідно до 
смаків і настроїв дітей, а також з урахуванням 
різноманітних педагогічних завдань. Це легкі 
перегородки, які можуть пересуватися, утво-
рюючи нові приміщення. Це можливість змі-
ни звукового середовища. Це варіативне вико-
ристання предметів. Це і поліфункціональне 
використання приміщень (спортивний комп-
лекс «міні-стадіон» може бути встановлений 
не тільки в фізкультурному залі, але і в ігровій 
кімнаті, спальні, роздягальні).

4. Принцип емоційності середовища, інди-
відуальної комфортності та емоційного бла-
гополуччя дитини і дорослого. Середовище 
має пробуджувати у дітей активність, давати 
їм можливість здійснювати різноманітні види 
діяльності, отримувати радість від них. Тут 
крім зон активності доречно згадати ще раз 
про зони для релаксації. Це і «куточки усаміт-
нення», і затишна кімната (куточок) з м’якими 

меблями і іншими елементами, які сприяють 
відпочинку. 

5. Принцип поєднання звичних і неорди-
нарних елементів в естетичній організації 
середовища. Доцільно в різних стилях зобра-
зити дітям зміст казки, епізодів з життя ді-
тей, дорослих в реалістичному, абстрактному, 
комічному. Тоді діти з допомогою вихователя 
зможуть звернути увагу не тільки на те, що зо-
бражено перед ними, але і на те, як це відтво-
рено, розуміючи особливості різних жанрів.

6. Принцип врахування гендерних відмін-
ностей дітей. Передбачає побудову середови-
ща з урахуванням соціально-статевих відмін-
ностей, надання можливостей як хлопчикам, 
так і дівчаткам проявляти свої схильності від-
повідно до прийнятих у суспільстві еталона-
ми мужності і жіночності.

7. Принцип безпеки. Педагоги дотриму-
ються правил пожежної безпеки, санітарно-
гігієнічних норми інструкцій з охорони життя 
і здоров’я дітей.

Зазначимо, що далеко не всі принципи 
освітньо-розвивального середовища висвіт-
лено в контексті нашої статті. Інші загальні 
принципи і підходи акцентують свою увагу на 
розвитку індивідуальності і діяльності кожної 
дитини. 

Вище зазначене, дозволяє зробити висно-
вок про те, що організація освітньо-розви-
вального середовища в умовах ДНЗ – важ-
ливий напрямок управлінської діяльності 
керівника дошкільного закладу, пов’язаний 
зі створенням цілісної системи матеріальних, 
культурних і дидактичних ресурсів, які за-
безпечують ефективне розв’язання навчаль-
но-виховних та оздоровчих завдань. Разом із 
тим важливо відзначити, що кожен педагог 
в контексті цієї системи має проявляти свою 
активну позицію, індивідуальність, викорис-
товувати свої професійні можливості для ор-
ганізації освітньо-розвивального середовища 
в умовах ДНЗ.
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РОЗВИТОК ВОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ  
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті визначено передумови розвитку вольової поведінки дошкільників. Проаналізовано моти-
ви дошкільника. Окрема увага звернена на піднавальні мотиви.

Ключові слова: воля, гра, інтерес, мотив, самоконтроль

В статье определено предусловия разщвития волевого поведения дошкольников. Проанализирова-
но мотивы дошкольника. Отдельное внимание обращается познавательным интересам.

Ключевые слова: воля, игра, интерес, мотив, самоконтроль

The preconditions for the development of volitional behavior of preschool children are defined in the arti-
cle. The motives of the preschooler are also analyzed. The special attention is paid to cognitive interests.

Key words: will, game, interest, motive, self-control.

У дошкільному віці відбувається ста-
новлення вольової дії. Дитина опановує ці-
лепокладанням, плануванням, контролем. 
Вольова дія починається з постановки мети. 
Дошкільник освоює цілепокладання – вміння 
ставити мету діяльності. Супідрядність моти-
вів у дошкільника, як показали дослідження 
А.Н. Леонтьєва, спочатку відбувається в без-
посередній соціальної ситуації спілкування 
з дорослим. Співвідношення мотивів зада-
ється вимогою старшого і контролюється до-
рослим. І лише пізніше супідрядність моти-
вів з’являється тоді, коли цього вимагають 
об’єктивні обставини. Тепер дошкільник 
може прагнути до досягнення непривабли-
вою мети заради чогось іншого, значимого 
для нього. Або може відмовитися від чогось 
приємного, щоб досягти більш важливого 
або уникнути небажаного. В результаті цього 
окремі дії дитини набувають складний, як би 
відбитий сенс. Поведінка дитини перетворю-
ється у внеситуативное особистісне, втрачає 
свою безпосередність. Воно направляється 
уявленням про предмет, а не самим предме-
том, тобто з’являється ідеальна мотивація, на-
приклад, мотивом стає моральна норма.

Мотиви дошкільника імпульсивні і неусві-
домлені. Вони, головним чином, пов’язані з 
предметною діяльністю і спілкуванням з до-
рослими. Розширення меж життєдіяльності 
дошкільника призводить до розвитку моти-
вів, які зачіпають сфери ставлення до навко-

лишнього світу, інших людей і самого себе. 
Мотиви дошкільника стають не тільки різно-
манітнішими, вони усвідомлюються дітьми і 
набувають різну спонукальну силу.

У дітей 3–7 років яскраво виражений ін-
терес до змісту і процесу нових видів діяль-
ності: малювання, праці, конструювання та 
особливо до гри. Ігрові мотиви зберігають 
значну спонукальну силу протягом усього до-
шкільного віку. Вони припускають прагнення 
дитини «входити» в уявну ситуацію і діяти за 
її законами. Тому в дидактичній грі знання за-
своюються найуспішніше, а створення уявної 
ситуації полегшує виконання вимог доросло-
го. У дошкільному дитинстві у хлопців роз-
вивається інтерес до нових, більш важливим, 
більш «дорослим» видам діяльності (читання 
і рахунку) і прагнення їх виконувати, що ви-
кликано формуванням передумов навчальної 
діяльності.

У віці 3–7 років інтенсивно розвиваються 
пізнавальні мотиви. За даними Н.М. Матю-
шиної і А.Н. Голубєвої, в 3–4 роки пізнаваль-
ні завдання діти часто підміняють ігровими. 
А у дітей 4–7 років спостерігається наполе-
гливість і при рішенні розумових завдань, яка 
поступово зростає. У старших дошкільників 
пізнавальні мотиви все більше відокремлю-
ються від ігрових. У старшому дошкільному 
віці в дидактичній грі пізнавальні мотиви ви-
ходять на перший план. Діти отримують задо-
волення від вирішення не тільки ігровий, але і 
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розумової задачі, від інтелектуальних зусиль, 
за допомогою яких ці завдання вирішувалися.

У сфері ставлення до самого себе у до-
шкільника різко зростає прагнення до са-
моствердження і визнання, що обумовлено 
потребою усвідомити свою особистісну зна-
чимість, цінність, унікальність. І чим старша 
дитина, тим важливіше для нього визнання 
не тільки дорослих, а й інших дітей. Найваж-
ливішим придбанням у мотиваційній сфері 
дошкільнят, поряд з соподчинением мотивів, 
є розвиток моральних мотивів. У 3–4 роки 
моральні мотиви або відсутні, або лише не-
значно впливають на результат боротьби мо-
тивів. У 4–5 років вони вже властиві значної 
частини дітей. А у віці 5–7 років моральні 
мотиви стають особливо дієвими. До 7 ро-
ків моральні мотиви стають визначальними 
по своїй спонукальної силі. Тобто соціальні 
вимоги перетворюються в потреби самої ди-
тини. Але протягом усього дошкільного віку 
зберігаються такі особливості боротьби моти-
вів. Як і раніше дитина робить багато імпуль-
сивних дій під впливом сильних емоцій. Для 
старшого дошкільника можливо придушення 
афекту, хоча і з труднощами. Важко долають-
ся мотиви, пов’язані з органічними потреба-
ми, найбільш яскраво конфлікт виникає між 
громадськими та особистими мотивами, ви-
бір між ними гостро переживається дитиною 
[2, c. 77].

Дошкільник здатний докладати вольове 
зусилля для досягнення мети. Розвивається 
цілеспрямованість як вольова якість і важли-
ва риса характеру. Утримання та досягнення 
мети залежить від ряду умов. По-перше, від 
складності завдання і тривалості її виконання. 
Якщо завдання складне, то необхідні додат-
кові підкріплення у вигляді вказівок, питань, 
рад дорослого або наочної опори. По-друге, 
від успіхів і невдач в діяльності. Адже ре-
зультат – це наочне підкріплення вольової дії. 
У 3–4 роки успіхи і невдачі не впливають на 
вольове дію дитини. Середні дошкільники 
переживають успіх або неуспіх у своїй діяль-
ності. Невдачі впливають на неї негативно і не 
стимулюють наполегливість. А успіх завжди 
впливає позитивно. Більш складне співвідно-
шення характерно для дітей 5–7 років. 

Найуспішніше дошкільник досягає мети 
при ігровій мотивації, а також коли ставиться 
найбільш близька мета. (Я.З. Неверович, ви-
вчаючи вплив різних мотивів на діяльність 
дошкільнят, показала, що вона була більш 
активною, коли діти виготовляли прапорець 
для малюків, а серветку для мами. Якщо ситу-
ація змінювалася (серветка призначалася для 
малюків, а прапорець для мами), хлопці дуже 
часто не доводили справу до кінця, постійно 
відволікалися. Вони не розуміли, навіщо мамі 
потрібний прапорець, а малюкам – серветка.) 
Поступово дошкільник переходить до вну-
трішньої регуляції дій, які стають довільними. 
Розвиток довільності передбачає формування 
спрямованості дитини на власні зовнішні чи 
внутрішні дії, в результаті чого народжуєть-
ся здатність керувати собою (А.Н. Леонтьєв, 
Е.О. Смирнова). Розвиток довільності відбу-
вається в різних сферах психіки, в різних ви-
дах діяльності дошкільника.

Після 3 років інтенсивно формується до-
вільність у сфері рухів (А.В. Запорожець). 
Засвоєння рухових навичок у преддошкольні-
ка виступає побічним продуктом предметної 
діяльності. У дошкільника вперше оволодін-
ня рухами стає метою діяльності. Поступово 
вони перетворюються в керовані, підконтр-
ольні дитині на основі сенсомоторного об-
разу. Дитина свідомо намагається відтворити 
характерні руху певного персонажа, передати 
йому особливі манери. Механізм управління 
собою будується на кшталт управління зо-
внішніми предметними діями і рухами. За-
вдання зберегти нерухому позу дітям 3–4 ро-
ків недоступна. У 4–5 років управління своєю 
поведінкою здійснюється під контролем зору. 
Тому дитина легко відволікається на зовнішні 
чинники. У 5–6 років дошкільнята застосо-
вують деякі прийоми, щоб не відволікатися. 
Управління своєю поведінкою здійснюється 
ними під контролем рухових відчуттів. Управ-
ління собою набуває рис автоматично проті-
кає процесу. У 6–7 років діти зберігають не-
рухому позу досить довго, і це вже не вимагає 
від них безперервного зусилля (З.В. Мануй-
ленко) [3, c. 50].

У старшому дошкільному віці риси довіль-
ності починають набувати психічні процеси, 
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що протікають у внутрішньому розумовому 
плані: пам’ять, мислення, уяву, сприйняття і 
мова (З.М. Істоміна, Н.Г. Агеносова, А.В. За-
порожець тощо). До 6–7 років складається 
довільність у сфері спілкування з дорослим 
(Е.Е. Кравцова). Показниками довільності 
спілкування виступають відносини до про-
хань і завдань дорослого, вміння їх прийняти 
і виконувати за запропонованими правилами. 
Діти можуть утримати контекст спілкування 
і розуміють подвійність позиції дорослого як 
учасника спільної діяльності і джерела правил.

Усвідомленість і опосередкованість – це 
головні характеристики довільності. У до-
шкільному віці, на основі самооцінки і са-
моконтролю, виникає саморегуляція власної 
діяльності. Перші передумови контролю за 
своєю поведінкою виникають у преддошколь-
ніка і викликані прагненням до самостійності. 
У дошкільному віці самоконтроль формується 
в зв’язку з усвідомленням правил, результату і 
способу дії, якщо дитина стикається з необхід-
ністю детально пояснити свої дії, самостійно 
знаходити і виправляти помилки. У розвитку 
самоконтролю у дошкільника виділяються дві 
лінії. До них відносяться освоєння способів 
самоперевірки і розвиток потреби перевіряти 
і коригувати свою роботу. Дошкільнята недо-
статньо володіють діями з виявлення поми-
лок, і їм дуже важко усвідомлювати сам факт 
співвідношення виконуваних дій зі зразком. 
Зазвичай вони добре розуміють вимоги до-
рослого, але не можуть співвідносити з ними 
свою діяльність (І. Домашенко). Найчастіше 
діти вдаються до самоперевірки, коли цього 
вимагає вихователь. Потреба в самоконтро-
лі з’являється, якщо дитина зустрічається з 
труднощами і у нього виникає сумнів у пра-
вильності виконуваної роботи.

Найбільш успішно самоконтроль розвива-
ється в ситуації взаємоконтролю дошкільня-
тами один одного (А. Богуш, Е. Бугрименко, 
І. Домашенко). При взаимопроверки, коли 
діти міняються функціями «виконавця» і 
«контролера», у них підвищується вимогли-
вість до своєї роботи, бажання виконати її 
краще, прагнення порівнювати її з роботою 
інших. Тобто ситуація взаємоконтролю дає 
стимул для освоєння самоконтролю, який ви-

магає вміння співвідносити виконувану діяль-
ність з правилом.

Зазначимо особливості розвитку волі в до-
шкільному віці:

– у дітей формуються цілепокладання, бо-
ротьба і супідрядність мотивів, планування, 
самоконтроль в діяльності і поведінці;

– розвивається здатність до вольового зу-
силля;

– складається довільність у сфері рухів, 
дій, пізнавальних процесів і спілкування з до-
рослими.

Дитина без допомоги дорослого ніколи не 
навчиться керувати своєю поведінкою, диви-
тися на себе з боку. Усвідомити свою діяль-
ність і себе в ній він може тільки в спілкуван-
ні і спільної з дорослим діяльності. Розвиток 
волі відбувається у всіх видах діяльності, де 
дитина повинна стримувати свої спонукання 
і досягати поставленої мети. Так, при освоєн-
ні фізкультурних і танцювальних рухів треба 
суворо дотримуватися зразком або наприклад, 
даним дорослим, пригнічуючи непотрібні 
руху. Наочні приклади допомагають малюку 
діяти відповідно до ставляться. Довільність 
розвивається і тоді, коли діти отримують за-
вдання придумати і показати новий рух. Вели-
ку допомогу дошкільнятам в умінні управля-
ти собою надають дидактичні і рухливі ігри. 
Правила стають точкою опори, яка допомагає 
дитині усвідомлювати, контролювати і оці-
нювати свої дії. Дидактичні ігри найчастіше 
протікають як спільні. Тому в них малюк має 
можливість порівнювати себе з однолітками, 
дивитися на себе їх очима, що значно полег-
шує управління собою, робить його осмисле-
ним. В іграх діти долають миттєві бажання і 
навіть деякі внутрішні труднощі. Наприклад, 
незважаючи на страх бути спійманим, малюк 
не тікає до того, як прозвучить сигнал, що 
дозволяє втекти. Особливо важливі такі ігри 
в розвитку волі і довільності у молодших і 
середніх дошкільнят, але вони не втрачають 
свого значення і в більш старшому віці. Мов-
не спілкування виступає засобом розвитку 
волі, довільності в тому випадку, якщо вона 
була придбана в діяльність дітей, відповідає 
їхнім інтересам і не збігається з нагальними 
діями. Дошкільнята і самі можуть планувати 



112

№ 10 / 2017 р.
♦

свою діяльність, щодня новий «командир» 
в групі вирішує, чим все будуть займатися у 
вільний час. Корисно зв’язувати у свідомості 

дітей минулі події з майбутніми, організовува-
ти триваючі види діяльності, наприклад під-
готовку до показу вистави для малят.
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ФОРМУВАННЯ КОНАТИВНОГО КОМПОНЕНТА  
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ  
ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ

У представленій статті порушено проблему формування конативного компонента готовності 
майбутніх вихователів до використання ІКТ у процесі розв’язання педагогічних ситуацій. Обґрунто-
вано сутність поняття «готовність майбутніх вихователів до використання ІКТ у професійній ді-
яльності». Схарактеризовано сутність конативного компонента готовності майбутніх вихователів 
до використання ІКТ та представлено сукупність умінь та навичок з використання ІКТ. Розглянуто 
алгоритм вирішення педагогічних ситуацій, надано приклад ситуацій та варіативних завдань.

Ключові слова: майбутні вихователі, конативний компонент готовності майбутніх виховате-
лів, інформаційно-комунікаційні технології, педагогічні ситуації.

В представленной статье затронута проблема формирования конативного компонента готов-
ности будущих воспитателей к использованию ИКТ в процессе решения педагогических ситуаций. 
Обосновано сущность понятия «готовность будущих воспитателей к использованию ИКТ в профес-
сиональной деятельности». Охарактеризовано сущность конативного компонента готовности бу-
дущих воспитателей к использованию ИКТ и представлено совокупность умений и навыков по ис-
пользованию ИКТ. Рассмотрен алгоритм решения педагогических ситуаций, предоставлено пример 
ситуаций и вариативных задач.

Ключевые слова: будущие воспитатели, конативный компонент готовности будущих воспита-
телей, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), педагогические ситуации.

In the presented article the problem of formation of the conative component of the willingness of future 
educators to use ICT in the process of solving pedagogical situations is touched upon. The essence of the con-
cept “readiness of future educators to use ICT in professional activities” is substantiated. The essence of the 
cooperative component of the preparedness of future educators for the use of ICT is characterized and a set of 
skills for the use of ICT is presented. An algorithm for solving pedagogical situations is considered, an exam-
ple of situations and variational problems is given.

Key words: future educators, the conative component of the willingness of future educators, information 
and communication technologies (ICT), pedagogical situations.

Актуальність статті. Однією з важливих 
умов модернізації системи освіти в Україні є 
професійна підготовка педагогічних кадрів, 
здатних успішно вирішувати завдання всебіч-
ного виховання і розвитку дітей дошкільного 
віку. У професійній підготовці особливе місце 
займає оволодіння майбутніми педагогами сис-
темою професійних умінь, що становлять зміст 
педагогічної діяльності, оскільки якість профе-
сійної підготовки великою мірою залежить від 
двох важливих факторів: глибини і міцності за-
своєння професійних знань та оволодіння умін-
нями використовувати ці знання на практиці. 

Постановка проблеми. Разом з цим акту-
алізується проблема формування готовності 
майбутніх вихователів до розроблення, апро-

бації та впровадження в навчально-виховний 
процес педагогічних інновацій. Виникає на-
гальна потреба у підготовці фахівців нової 
формації, зорієнтованих на використання за-
собів ІКТ у навчально-виховному процесі до-
шкільних навчальних закладів, як ключової 
інновації сьогодення. 

За останні десятиріччя в Україні було 
проведено низку досліджень, у яких розкри-
ваються загальнотеоретичні проблеми під-
готовки майбутніх педагогів та формування 
їх готовності до певного виду педагогічної 
діяльності (І. Бужина, І. Гавриш, І. Зязюн, 
Е. Карпова, Н. Кічук, А. Линенко, С. Литви-
ненко, О. Мариновська, Л. Міщик, Г. Нагорна, 
Г. Троцко, Л. Хомич та ін.). 
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Особливості професійної підготовки фа-
хівців дошкільної освіти вивчалися в дослі-
дженнях А. Богуш, Г. Бєлєнької, Н. Гавриш, 
Н. Грами, Н. Ємельянової, Л. Загородньої, 
Н. Ковальової, Т. Котик, К. Крутій, Н. Лисен-
ко, О. Поліщук, Т. Поніманської, Т. Танько, 
О. Федій та ін.

Аналіз джерел, автори яких досліджу-
ють шляхи вдосконалення сфери освіти, дав 
змогу з’ясувати, що проблема формування 
готовності майбутніх вихователів до педа-
гогічної діяльності з використанням засобів 
ІКТ вивчалася фахівцями в різних аспектах, 
а саме: готовність студентів педагогічного 
факультету до використання нових інформа-
ційних технологій в професійній діяльності 
(Н. Диканська), підготовка майбутніх вихова-
телів до формування основ комп’ютерної гра-
мотності старших дошкільників (С. Дяченко), 
підготовка майбутніх вихователів до викорис-
тання комп’ютерних технологій в організації 
пізнавальної діяльності старших дошкільни-
ків (О. Майборода), становлення і розвиток 
комп’ютерної освіти студентів педагогічних 
коледжів (І. Мардарова) та ін.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Мета статті – розглянути мож-
ливості використання педагогічних ситуацій 
у процесі формування конативного компонен-
та готовності майбутніх вихователів до вико-
ристання ІКТ.

Виклад основного матеріалу. Однією із 
важливих якостей майбутнього вихователя, 
умов успішності його як професіонала є го-
товність до використання ІКТ. Адже сучас-
на система освіти вимагає від педагога не 
тільки подачі нових знань, а й формування 
творчої, мислячої особистості, на що спря-
мовані інформаційно-комунікаційні техно-
логії. Багато проблем, що постають перед 
вихователями, які працюють з ІКТ, на нашу 
думку, пов’язані з низькою компетентністю 
з даної проблеми. 

Зазначимо, що ефективне впроваджен-
ня ІКТ у навчально-виховний процес до-
шкільного навчального закладу вимагає від 
фахівця належного рівня теоретичних знань 
і практичної підготовки. Він повинен умі-
ти спрямовувати навчально-виховний про-

цес на особистість вихованця, вибудовувати 
свою професійну діяльність так, щоб кожна 
дитина мала необмежені можливості для са-
морозвитку. 

За результатами теоретичного аналізу пси-
холого-педагогічної літератури нами було 
узагальнено погляди вчених щодо понять «го-
товності», «професійної готовності» та «ін-
формаційно-комунікаційних технологій», що 
дало підстави для обґрунтування провідно-
го поняття нашого дослідження – готовність 
майбутніх вихователів до використання ІКТ 
у професійній діяльності, яке розглядається 
нами як інтегративне особистісне утворення, 
представлене сукупністю мотивів виховате-
ля, що утворюють мотиваційно-ціннісний 
компонент; загальних та спеціальних знань 
щодо сутності ІКТ та способів їх викорис-
тання в навчально-виховному процесі ДНЗ – 
когнітивний компонент; педагогічних умінь 
застосування ІКТ з метою розвитку особис-
тості дошкільника – конативний компонент 
та рефлексивно-оцінювальний компонент. 
Зазначені компоненти взаємообумовлені та 
взаємозв’язані між собою.

В контексті нашого дослідження, сутність 
конативного компоненту полягає в умінні 
майбутніх вихователів реалізовувати набу-
ті знання, щодо використання засобів ІКТ в 
організації навчально-виховного процесу до-
шкільних навчальних закладів. Він спрямова-
ний на набуття базових користувацьких знань, 
умінь і навичок з оволодіння комп’ютерною 
грамотою як важливим та необхідним елемен-
том медіа-грамотності, уміннями працювати з 
периферійними електронними пристроями: 
мультимедійним проектором, сканером, ін-
терактивною дошкою, пошуковими система-
ми Інтернету, здійснювати мережну взаємо-
дію, створювати web-портфоліо, працювати з 
електронними журналами тощо. 

Отже, конативний компонент представле-
ний наявністю певних умінь та навичок з ви-
користання ІКТ у навчально-виховному про-
цесі ДНЗ, розглянемо їх більш детальніше: 

‒ інформаційні вміння (уміння і навички 
у роботі з необхідною інформацією в різних 
джерелах, як друкованих, так і електронних, у 
процесі навчання); 
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‒ когнітивні вміння (уміння правильно ви-
значати навчально-виховну мету, яку можна 
вирішити за допомогою використання ІКТ; 
уміння аналізувати й установлювати відповід-
ність медіа-текстів віковій категорії дітей та 
змісту навчального матеріалу з предмета); 

‒ проектні вміння (уміння планувати на-
вчально-виховний процес з використанням 
медіа; уміння визначити теми, розділи про-
грам, які вимагають використання ІКТ при 
різних організаційних формах навчання; 
уміння аналізувати ефективність використо-
вуваних медіа; уміння відбирати відповідні 
медіа для створення і поширення своїх влас-
них медіа-текстів); 

‒ практичні вміння (володіння технічними 
засобами навчання, навички у використанні 
комп’ютерної техніки та спеціального про-
грамного забезпечення; створювання дидак-
тичного матеріалу для роботи з дошкільника-
ми засобами медіа-освітніх технологій); 

‒ рефлексивні вміння (уміння аналізувати 
ефективність використовуваних ІКТ; уміння 
встановити причини невдач, помилок у ході 
реалізації поставлених завдань за допомогою 
медіа); 

‒ адаптивні вміння (грамотна адаптація ін-
формації засобами ІКТ до рівня сприймання 
та розуміння дошкільниками та її впроваджен-
ня в навчально-виховний процес ДНЗ тощо); 

‒ організаторські вміння (управління на-
вчально-пізнавальною діяльністю дітей в 
умовах використання ІКТ у навчально-вихов-
ному процесі ДНЗ; здійснювати організацію 
індивідуальної, парної та групової діяльності 
дітей дошкільного віку; створювати на занят-
тях сприятливу атмосферу для активізації піз-
навальної діяльності дошкільників); 

‒ мобілізаційні вміння (привертання уваги 
дітей і розвиток у них стійких інтересів до на-
вчання, праці та інших видів діяльності, засо-
бами ІКТ).

Процес формування системи професійних 
умінь майбутніх вихователів до застосуван-
ня ІКТ здійснювався шляхом використання 
різноманітних методів, серед яких найбільш 
ефективними виявилися такі, що максималь-
но наближені до професійної діяльності та ак-
тивізують навчально-пізнавальну діяльність 

студентів. До таких відноситься метод аналізу 
педагогічних ситуацій.

Вирішення педагогічних ситуацій розгля-
дається як активний метод навчання, що дає 
можливість максимально наблизити студен-
тів до реальної педагогічної діяльності. Цін-
ність цього методу полягає у тому, що він дає 
можливість відтворити у навчальній ситуації 
контекст конкретної ситуації професійної ді-
яльності [1]. Найчастіше педагогічна ситуа-
ція характеризує певні протиріччя у взаємодії 
учасників педагогічного процесу. 

Отже, у процесі формування конативного 
компонента готовності майбутніх вихователів 
до використання ІКТ студентам було запро-
поновано розв’язати сукупність педагогічних 
ситуацій, представимо декілька з таких:

Приклад 1. Вихователь старшої групи до-
шкільників став мимовільним свідком розмо-
ви двох бабусь своїх вихованців [2, с. 33].

– Мій онук як приходить з дитячого са-
дочка, так сідає за комп’ютер. Може сидіти 
й годину, і дві, аж поки батьки не прийдуть 
з роботи, мене не слухає, репетує, – жалілась 
одна з бабусь.

– А ми не дозволяємо дитині самостійно 
вмикати комп’ютер. Тільки в п’ятницю і в су-
боту вона може пограти в комп’ютерну гру 
півгодини перед сном.

Питання й завдання:
1. Проаналізуйте діалог. Які помилки в ор-

ганізації роботи дітей за комп’ютером демон-
струє ця ситуація?

2. Які конкретні педагогічні завдання, на 
ваш розсуд, повинен поставити й вирішити 
вихователь, прослухавши розмову?

3. Чи погодитесь ви з тим, що навчан-
ня старших дошкільників правил організа-
ції роботи за комп’ютером може сприяти 
розв’язанню проблеми, яка зазначена в цій 
ситуації?

4. Розробіть електронну версію пам’ятки 
для дитини «Як правильно організувати робо-
ту за комп’ютером».

Приклад 2. Заняття з грамоти закінчується 
індивідуальною роботою старших дошкіль-
ників за комп’ютером [2, с. 37].

Коли до кінця заняття залишилося 10 хви-
лин, вихователь провів інструктаж, як працю-
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вати з комп’ютерною програмою та яке за-
вдання виконати. 

Діти почали працювати, а вихователь за-
ходився розбирати дидактичні картки. За три 
хвилини до закінчення заняття вихователь по-
просив дітей завершити роботу на комп’ютері, 
оцінив роботу на занятті.

Питання й завдання:
1. Проаналізуйте ситуацію. Які недоліки в 

організації роботи дітей за комп’ютером вона 
демонструє?

2. Які конкретні педагогічні завдання, на 
вашу думку, повинен поставити й вирішити 
вихователь, який проводив заняття?

3. Чи згодні ви, що проведення методич-
них заходів з питань організації роботи дітей 
за комп’ютером може сприяти вирішенню 
проблеми, яка зазначена в ситуації?

4. Розробіть електронну версію пам’ятки 
для вихователя «Як правильно організовува-
ти роботу старших дошкільників, спрямова-
ну на формування основ комп’ютерної гра-
мотності».

На початковому етапі роботи студентів 
було ознайомлено зі структурою і змістом 
педагогічної ситуації. Кожна педагогічна 
ситуація, яка пропонувалася студентам для 
розв’язання, містила короткий опис і запи-
тання. Зазначимо, що саме від формулювання 
питань залежить, у якому напрямі піде обго-
ворення: визначення фактичного стану речей, 
пошук шляхів подолання кризової ситуації 
тощо. Відповідно різний зміст запитань спря-
мовує студентів на вправляння у формуванні 
певних груп умінь: діагностичних, прогнос-
тичних, конструктивних та ін.

У процесі вирішення педагогічних ситуа-
цій студенти оволодівали алгоритмом аналі-
зу та розв’язання педагогічної ситуації, який 
містить таку послідовність дій: 1) аналіз об-
ставин, що зумовили виникнення ситуації; 
2) характеристика суб’єктів навчально-вихов-
ного процесу, які є учасниками ситуації; 3) ви-
значення мети: чого треба було досягти, що 

визначити, встановити; 4) розв’язання ситуа-
ції: вибір можливих варіантів розв’язування, 
раціональних форм і методів виховання, дове-
дення їх доцільності, обґрунтування власних 
висновків [6, с. 188].

Зазначимо, що у процесі розв’язання педа-
гогічних ситуацій виникла можливість реалі-
зувати систему суб’єкт-суб’єктних відносин 
за різними напрямами взаємодії між її учас-
никами: викладач – студент, студент – студент, 
викладач – підгрупа, студент – підгрупа тощо. 
Основним способом включення партнерів 
у спільну діяльність й одночасно способом 
створення і вирішення проблемних ситуацій є 
двобічне (діалог) та різнобічне (полілог) спіл-
кування, яке забезпечує можливість відпра-
цювання індивідуальних і спільних рішень, 
досягнення проміжних і кінцевих результатів.

Удосконалення професійних умінь студен-
тів відбувалося у процесі педагогічної прак-
тики, яка безпосередньо сприяє оволодінню 
системою професійних умінь вихователя, а 
також становленню комплексу професійно 
значущих якостей; вихованню стійкого інтер-
есу до педагогічної діяльності; формуванню і 
розвитку педагогічних здібностей. На цьому 
етапі відбувається перехід студентів від вирі-
шення навчальних педагогічних ситуацій до 
реальних, повсякденних. У цих умовах відбу-
вається удосконалення набутих професійних 
умінь в ситуаціях реального спілкування.

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Таким чином, використання методу 
педагогічних ситуацій у процесі формування 
конативного компонента готовності майбут-
ніх вихователів до використання ІКТ сприяє 
послідовному і систематичному формуванню 
у студентів основних груп професійно-педа-
гогічних умінь, а також особистісному ста-
новленню майбутніх фахівців. Перспективу 
подальшого дослідження вбачаємо у вивченні 
ефективності інших методів формування про-
фесійних умінь майбутніх вихователів, зокре-
ма професійного тренінгу.
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СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО НАВЧАННЯ 
ПРОДУКТИВНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ
У статті розглядається система вправ для взаємопов’язаного навчання монологічного мовлення і 

письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови. Bиділені під-
системи і групи вправ для взаємопов’язаного навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності з 
використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови. 

Ключові слова: система вправ, професійно спрямоване монологічне мовлення, професійно спрямо-
ване письмо.

В статье рассматривается система упражений для взаимосвязанного обучения монологической 
речи и письма с использованием мультимедийных средств будущих учителей английского языка. Вы-
делены подсистемы и группы упражений для взаимосвязанного обучения продуктивных видов речевой 
деятельности с использованием мультимедийных средств будущих учителей английского языка. 

Ключевые слова: система упражнений, профессионально ориентированная монологическая речь, 
профессионально ориентированное письмо.

The article analyses the system of exercises for the interconnected teaching of profession oriented mono-
logue speech and writing with using of multimedia means of future teachers of English. The subsystems and 
groups of exercises for the interconnected teaching of productive types of speech activity with using of multi-
media means of future teachers of English have been determined. 

Key words: the system of exercises, profession oriented monologue, profession oriented writing.

Уміння створювати доповіді англійською 
мовою та тези таких доповідей, представле-
них з допомогою мультимедійної презентації 
(МП), потребує спеціального навчання, що 
здійснюється в межах нашого дослідження 
у процесі взаємопов’язаного навчання про-
фесійно спрямованого монологічного мов-
лення (ПСММ) і професійно спрямованого 
писемного мовлення (ПСПМ) з використан-
ням мультимедійних засобів. Ми вважаємо, 
що успішність такого навчання залежить 
в першу чергу від правильно розробленої 
системи вправ, у процесі виконання якої, у 
майбутніх вчителів будуть формуватися та 
розвиватися уміння створювати доповіді ан-
глійською мовою та тези таких доповідей, 
представлених з допомогою МП. Під сис-
темою вправ, слідом за С.П. Шатіловим, ми 
розуміємо таку сукупність необхідних типів, 
видів і різновидів вправ, що виконуються у 
такій послідовності і в такій кількості, які 
враховують закономірності формування на-
вичок та вмінь в різних видах мовленнєвої 
діяльності в їх взаємодії і забезпечують мак-

симально високий рівень оволодіння іно-
земною мовою у заданих умовах. Основною 
одиницею системи вправ виступає вправа, 
під якою розуміють спеціально організоване 
багаторазове виконання окремих дій або ді-
яльності з метою оволодіння цими діями або 
діяльністю.

Під час створення системи вправ для 
взаємопов’язаного навчання ПСПМ і ПСММ 
ми спиралися на теоретичні та практичні до-
сягнення науковців, які займалися проблема-
ми навчання професійно спрямованого мов-
лення і письма (Березина 1998; Васильєва 
2005; Драб 2003; Пинская 2001; Самойлю-
кевич 1991; Федорова 2006). Але аналіз на-
укової літератури показав, що питання роз-
робки системи вправ для взаємопов’язаного 
навчання продуктивних видів мовленнєвої 
діяльності з використанням мультимедійних 
засобів майбутніх учителів англійської мови 
є теоретично і практично не розробленим. 
Отже, метою цієї статті є представлення сис-
теми вправ для взаємопов’язаного навчання 
ПСПМ і ПСММ з використанням мульти-
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медійних засобів майбутніх учителів англій-
ської мови.

Для побудови системи вправ, яку ми про-
понуємо, необхідно:

1) визначити групи, типи і види вправ, які 
входять до неї;

2) визначити послідовність розташування 
типів та видів вправ з урахуванням стадіаль-
ності формування й розвитку навичок і вмінь;

3) врахувати позитивний взаємний вплив 
різних видів мовленнєвої діяльності у на-
вчальному процесі;

4) визначити розташування вправ, спрямо-
ваних на формування та вдосконалення про-
фесійно орієнтованих умінь.

Ми вважаємо, що в систему вправ для 
взаємопов’язаного навчання ПСПМ і ПСММ 
входять три підсистеми вправ згідно з етапа-
ми навчання (рецептивний, репродуктивно-
продуктивний, продуктивний): 1) підсистема 
вправ для навчання мотиваційно-цільового 
аналізу змісту доповідей та тез; 2) підсисте-
ма вправ для формування та вдосконалення 
вмінь створення доповідей та тез; 3) підсис-
тема вправ для розвитку вмінь створення до-
повідей та тез. Розглянемо приклади першої 
підсистеми вправ.

1. Вправи для формування вмінь аналізува-
ти зміст доповіді та тез.

Вправа 1. Мета: ознайомити студентів із 
структурою доповіді та мовними засобами, 
які використовуються у вступі, основній та 
заключній частині даного тексту.

Task: Read the report given below carefully 
and be ready to answer the questions about its 
structure. Be ready to use this information for 
preparing your own reports.

2. Вправи для формування вміння виділяти 
головну і другорядну інформацію доповідей 
та тез.

Вправа 1. Мета: формувати вміння виді-
ляти головну і другорядну інформацію допо-
відей та тез.

Task: Read the following report. Find the 
principal information in these reports and the 
information of the secondary importance. Decide 
which information should be included in the 
theses and which can be safely omitted at the 
process of writing theses. 

3. Вправи для формування уміння розпізна-
вати комунікативні наміри авторів доповідей 
та тез.

 Вправа 1. Мета: формувати вміння роз-
пізнавати комунікативні наміри авторів допо-
відей та тез.

Task: a. These are some extracts from different 
reports. Examine the following headings and try 
to identify the purpose of the document. 

4. Вправи для формування вміння реалізо-
вувати комунікативний намір.

Вправа 1. Мета: формувати вміння реалі-
зовувати комунікативний намір.

Task: You are a teacher at a college. You 
should work on the topic: “How to compose 
a report”. You have already explained the 
material and done the exercises provided in the 
manual. But you feel that it isn’t enough for 
your students. Try to create your own exercises 
helping your students use link words in the text 
of a report.

5. Bправи для формування вміння коректно 
формулювати тему доповіді і тез.

Вправа 1. Мета: формувати вміння корек-
тно формулювати тему доповіді і тез.

Task: You are a university English teacher. 
Your student is going to take part at the national 
conference. He has prepared the report and the 
theses of it. But he hesitates about choosing of 
the topic of his report and theses. Help your 
student to choose the correct topic to the given 
report and theses.

Після виконання вправ першої підсистеми 
студенти переходять до виконання вправ дру-
гої підсистеми. Розглянемо приклади підсис-
теми вправ для формування та вдосконалення 
вмінь створення доповідей та тез. 

1. Вправи для формування вміння написан-
ня структурних компонентів доповіді: всту-
пу, основної та заключної частини.

Вправа 1. Мета: формувати вміння готува-
ти вступ доповіді.

Task: You have written the report for the 
international conference. A computer virus spoilt 
the text of your report. The introduction of the 
report disappeared. Compose the introduction to 
the given report.

Вправа 2. Мета: формувати вміння готува-
ти основну частину доповіді.
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Task: Your colleague has written the 
introduction of the report but he hesitates about 
body. He has some ideas and key words. Help 
him to compose the body of the report.

Вправа 3. Мета: формувати вміння готува-
ти заключну частину доповіді.

Task: Your friend is going to participate in 
the coming conference devoted to the teaching 
methods of foreign language. He has written 
the introduction and the main part of the report.  
And then he has found some difficulties. Help 
him to compose the conclusion of the report.

2. Вправи для формування вміння розвитку 
тез.

Вправа 1. Мета: формувати вміння розви-
тку тез.

Task: Read the following sentences carefully. 
Rewrite them in as few words as possible without 
changing the meaning. 

3. Вправи для формування вміння форму-
лювати тезu.

Вправа 1. Мета: формувати вміння ство-
рювати тези.

Task: Your friend’s computer mixed up parts 
of the theses. Now there are out of order. Help 
your friend to arrange the theses in the correct 
order.

4. Вправи для формування уміння віднов-
лення логіки викладу доповіді чи тез.

Вправа 1. Мета: формувати вміння віднов-
лювати логіку доповіді чи тез.

Task: You are going to take part in the 
conference in London. Something got wrong with 
your computer and the lines of the first paragraph 
of your report are scramble. Put the sentences of 
the report in the correct order. Do not forget the 
appropriate link words.

5. Вправи для формування уміння викорис-
товувати абревіатури та власні скорочення.

Вправа 1. Мета: формувати вміння вико-
ристовувати абревіатури та власні скорочення.

Task: You are a university English teacher. 
Your student is going to take part in the 
international conference. For this purpose 
he has written theses using the programme 
Microsoft Power Point for the international 
conference. But you noticed that he had used 
too much words which can changed by using 
word shortenings or the abbreviations. Shorten 

these theses by using word shortenings, the 
abbreviations known to you.

6. Вправи для формування уміння посила-
тися на джерела інформації.

Вправа 1. Мета: формувати вміння поси-
латися на джерела інформації.

Task: You are preparing the report. You are 
going to use the passage given below in your 
report. Introduce possible ways of presenting this 
information.

7. Вправи для формування уміння укладати 
бібліографію джерел, на які є посилання у до-
повіді чи тезах.

Вправа 1. Мета: формувати вміння укла-
дати бібліографію джерел, на які є посилання 
у доповіді чи тезах.

Task: Your friend has compiled a list of 
bibliography, but he is not sure that everything is 
correct. Help your friend to find and correct the 
mistakes.

Після виконання вправ двох вищезгаданих 
підсистем студенти мають перейти до вико-
нання третьої підсистеми вправ. Представимо 
приклади третьої підсистеми вправ для розви-
тку вмінь створення доповідей та тез.

1. Вправи для розвитку вміння продукуван-
ня доповідей.

Вправа 1. Мета: розвивати вміння проду-
кувати доповідь.

Task: Your colleague is going to participate in 
the International conference. He asks you to help 
him to prepare a report for the conference as he 
is short of time.

2. Вправи для розвитку вміння створен-
ня тез доповіді з використанням програми 
Microsoft Power Point.

Вправа 1. Мета: розвивати вміння створю-
вати тези доповіді з використанням програми 
Microsoft Power Point.

Task: Your colleague is going to participate 
in the International Conference. For this purpose 
he has written a report, but now he is ill and 
he asks you to help him to make theses of this 
report using the programme Microsoft Power 
Point.

3. Вправи для формування вміння логічної 
і послідовної побудови доповіді з використан-
ням візуальної підтримки у вигляді мультиме-
дійної презентації.
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Вправа 1. Мета: формувати уміння логіч-
но і послідовно будувати доповідь з викорис-
танням візуальної підтримки у вигляді муль-
тимедійної презентації.

Task: You have prepared the report and theses 
of this report for the International methodical 
conference. Something has got wrong with 
your computer and your report has disappeared.  
Try to reproduce the text of the report to the given 
theses. 

4. Вправи для розвитку вміння редагування 
доповідей та тез.

Вправа 1. Мета: розвивати вміння редагу-
вати текст доповідей та тез.

Task: This is the draft you have written. Now 
read it carefully and correct the errors in the 
theses below. 

Таким чином, нами було запропоновано 
систему вправ для взаємопов’язаного на-
вчання ПСПМ і ПСММ майбутніх учителів 
англійської мови з використанням мультиме-
дійних засобів, яка складається з трьох під-
систем: 1) підсистема вправ для навчання мо-
тиваційно-цільового аналізу змісту доповідей 
та тез; 2) підсистема вправ для формування та 
вдосконалення вмінь створення доповідей та 
тез; 3) підсистема вправ для розвитку вмінь 
створення доповідей та тез. 
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ДІАГНОСТИКА ОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ФАХІВЦЯ У СФЕРІ ЕМОЦІЙ

У статті розглянуто методи та методики для вивчення психологічних особливостей емоційної 
компетентності майбутнього лікаря, опис та план проведення емпіричного дослідження. Представ-
лено результати експериментального дослідження психологічних особливостей емоційної компе-
тентності майбутніх лікарів. Отримані емпіричні дані, результати їх обробки та аналізу покладе-
но в основу розробки програми спеціальної підготовки студентів – майбутніх лікарів.

Ключові слова: емоційна компетентність, емоційна сфера, емпіричне дослідження, особистість 
фахівця, підготовка майбутнього лікаря.

В статье рассмотрены методы и методики для изучения психологических особенностей эмоцио-
нальной компетентности будущего врача, описание и план проведения эмпирического исследования. 
Представлено результаты экспериментального исследования психологических особенностей эмоци-
ональной компетентности будущих врачей. Полученные эмпирические данные, результаты их обра-
ботки и анализа положены в основу разработки программы специальной подготовки студентов – бу-
дущих врачей.

Ключевые слова: эмоциональная компетентность, эмоциональная сфера, эмпирическое исследо-
вание, личность специалиста, подготовка будущего врача.

The article considers the methods and techniques for studying psychological characteristics of emotional 
competence of future doctors, description and plan for empirical research. The results of experimental re-
search of psychological features of the future doctors’ emotional competence are present. Empirical results 
of processing and analysis of the basis for the development of the program of special training of students – 
future doctors are present.

Key words: emotional competence, emotional sphere, an empirical study, specialist personality, the train-
ing of future doctors.

Актуальність дослідження. Емоційна 
насиченість професійного, особистого життя 
свідчить про важливість вивчення емоційної 
компетентності як складової успіху у всіх 
сферах життя особистості. Компетентність у 
сфері емоцій стала однією з важливих скла-
дових високого професійного рівня фахівця, 
в тому числі медика, а це обумовлює значну 
потребу у формуванні емоційної компетент-
ності особистості фахівця у галузі медицини 
задля здійснення його успішної професійної 
діяльності. 

Постановка проблеми. Дослідження 
емоційної компетентності студентів-лікарів в 
умовах вищої професійної освіти обумовле-
на необхідністю виявлення її психологічних 
складових та особливостей формування емо-
ційної сфери. Це дозволить, з одного боку, 
майбутнім лікарям задовольнити потреби у 
високому рівні розвитку емоційної компе-

тентності, а з іншого – потребу суспільства у 
кваліфікованих фахівцях у галузі медицини. 

Мета статті: представити аналіз резуль-
татів проведеного емпіричного дослідження 
психологічних особливостей та структурних 
компонентів емоційної компетентності май-
бутнього лікаря.

Виклад основного матеріалу. Враховую-
чи специфіку професійної діяльності лікаря, 
важливим фактором її ефективності є емоцій-
на компетентність. Цілком очевидно, що ви-
вчення особливостей формування емоційної 
компетентності майбутнього лікаря передба-
чає не лише дослідження суттєвих характе-
ристик емоційної сфери особистості, а й до-
цільність виявлення тих емоційних ознак, які 
є важливими в професійній діяльності лікаря.

Базуючись на результатах пошукового ета-
пу дослідження формування емоційної ком-
петентності майбутнього лікаря, нами було 
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визначено завдання та побудовано гіпотезу 
експериментального дослідження. Основни-
ми завданнями дослідження були наступні: 
визначення рівнів розвитку психологічних 
особливостей емоційної компетентності сту-
дентів – майбутніх лікарів; обробка та аналіз 
отриманих експериментальних результатів. 
Гіпотеза нашого дослідження полягає у при-
пущенні, що формування емоційної компе-
тентності майбутнього лікаря як важливої 
професійної якості, що забезпечує усвідом-
лення, розуміння та регуляцію власних емо-
цій та емоцій інших – тривалий процес, який 
здійснюється з врахуванням психологічних 
особливостей формування емоційної сфе-
ри студентів, сутності професійно важливих 
компонентів у сфері емоцій майбутнього ліка-
ря, можливостей розвитку емоційної сфери та 
формування емоційної компетентності в про-
цесі професійної підготовки у вищому медич-
ному навчальному закладі. 

Дослідження проводилось на базі На-
ціонального медичного університету імені 
О.О. Богомольця зі студентами медико-пси-
хологічного, стоматологічного, фармацевтич-
ного та медичних факультетів, а також інтер-
нами на заняттях з психологічних дисциплін. 
В експерименті взяли участь 328 студентів та 
інтернів – майбутніх лікарів різних курсів, що 
навчаються за спеціальностями «Лікувальна 
справа», «Медична психологія», «Педіатрія», 
«Стоматологія», «Фармація», двох статей ві-
ком від 17 до 32 років. У складі сформованої 
вибірки представлено 167 осіб. 

На пошуковому етапі нами проводилось 
анкетне дослідження, спрямоване на ви-
значення ставлення студентів до проблеми 
формування емоційної компетентності май-
бутнього лікаря, з’ясування потреб у її фор-
муванні в процесі професійної підготовки. 
Нас цікавили питання, пов’язані із доречніс-
тю розвитку емоційної сфери студентів, ро-
зумінням ними ролі емоцій у професійній ді-
яльності лікаря, а також врахування у процесі 
професійної підготовки потреб у формуванні 
емоційної компетентності майбутнього лікаря 
та опануванні навичками регуляції власних 
емоційних станів. Студентам також пропону-
валось дати відповіді на запитання про якість 

професійної підготовки у сфері емоцій у ви-
щому медичному навчальному закладі, вне-
сти пропозиції щодо покращення навчання 
в медичному університеті з метою розвитку 
емоційної сфери та формування емоційної 
компетентності майбутніх фахівців.

Після проведення опитування та його ана-
лізу в контексті даного дослідження, постало 
завдання визначити особливості формування 
емоційної компетентності майбутнього лікаря 
в процесі професійної підготовки. Ми звер-
нули увагу на ті емоційно-психологічні осо-
бливості (складові компоненти), які особливо 
важливі для організації ефективної професій-
ної лікувальної взаємодії. До них ми відне-
сли наступні: емоційна обізнаність, емоційна 
зрілість, емоційна сприйнятливість, емоційна 
чуйність, емпатія, емоційна врівноваженість, 
емоційна стійкість, рефлексія, керування емо-
ційними станами.

В цілому, на наш погляд, діагностика емо-
ційної компетентності має сприяти визначен-
ню актуального рівня її розвитку та визна-
чення потенційних можливостей формування 
цього феномену. І, на наше глибоке переко-
нання, отримані дані діагностики є необхід-
ними для удосконалення професійної підго-
товки майбутніх лікарів у вищому медичному 
навчальному закладі, в тому числі для враху-
вання індивідуального підходу у підготовці 
фахівців такого профілю. Діагностика та ви-
значення психологічних особливостей (скла-
дових компонентів) емоційної компетентності 
студентів – майбутніх лікарів реалізовували-
ся за допомогою комплексу методик, тестів, 
опитувальників, що відповідають завданням 
нашого наукового пошуку: опитувальник 
«Емоційного інтелекту (ЕмІн)» Д.В. Люсіна, 
методика діагностики емоційного інтелекту 
Н. Холла, методика визначення загальної емо-
ційної спрямованості особистості (Б.В. Додо-
нов), методика діагностики рівня емпатійних 
здібностей (В.В. Бойко), методика діагнос-
тики перешкод у встановленні емоційних 
контактів (В.В. Бойко). Дослідження про-
водилось у звичайних умовах на лекційних 
та семінарських, практичних заняттях. Сту-
дентам пропонувались тести, опитувальники 
(кожному учаснику експерименту один варі-
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ант та бланк відповідей). Перед початком до-
слідження проводилась інструкція, яка також 
додавалась до тестового матеріалу. При тесту-
ванні не встановлювались часові обмеження. 

Використаний нами комплекс методик 
дозволив виявити різноманітні психологічні 
особливості складових компонентів емоцій-
ної компетентності. Так, когнітивний компо-
нент емоційної компетентності включає емо-
ційну зрілість, розуміння власних емоційних 
станів, адекватну самооцінку, мотивацію. Со-
ціальний компонент включає оптимізм, рівень 
емоційної ефективності в спілкуванні, тип 
емоційної спрямованості, тип емоційних пе-
решкод, вміння розпізнавати емоції інших. Ре-
гулятивний компонент презентує управління 
власними внутрішніми станами, емоційний 
самоконтроль, емоційну резистентність, са-
моконтроль експресії. Емпатійний компонент 
характеризує спрямованість уваги, сприй-
няття і мислення на сутність будь-якої іншої 
людини, здатність входити в одну емоційну 
«хвилю» з оточуючими, здатність людини ба-
чити поведінку партнерів, вміння зрозуміти 
іншого на основі переживань, загальний рі-
вень емпатії. Таким чином, запропонований 
комплекс психодіагностичних методик дав 
нам можливість представити характеристики 
прояву різних структурних компонентів емо-
ційної компетентності, вирішити поставлені 
діагностичні завдання щодо емпіричного до-
слідження емоційної компетентності майбут-
ніх лікарів, дозволивши встановити рівень 
розвитку емоційної сфери студентів та розро-
бити програму з формування емоційної ком-
петентності майбутніх лікарів.

Зупинимося на аналізі результатів дослі-
дження психологічних особливостей та струк-
турних компонентів емоційної компетентнос-
ті, отриманих за кожною методикою окремо.

Аналіз результатів за методикою діагнос-
тики емоційного інтелекту Н. Холла для ви-
явлення здатності розуміти відносини осо-
бистості, що репрезентуються в емоціях, а 
також здатності керувати емоційною сферою 
на основі прийняття рішень здійснювався в 
кількох напрямках: визначення рівня прояву 
складових емоційного інтелекту у студентів; 
виділення інтегративного рівня емоційного 

інтелекту у студентів. За методикою Н. Холла 
були виділені наступні складові емоційного 
інтелекту: емоційна обізнаність, управлін-
ня своїми емоціями, самомотивація, емпа-
тія, розпізнавання емоцій інших. Провівши 
кількісну обробку результатів, були виділені 
середні показники рівня прояву кожного ком-
поненту емоційного інтелекту. Як показують 
результати дослідження найбільший рівень 
прояву мала емоційна обізнаність (середній 
показник – 9,3), що вимірює широту і глиби-
ну емоційного досвіду особистості, є необ-
хідним фундаментом інтуїтивного розуміння 
себе й інших людей; далі – емпатія (емоційна 
чуйність) – середній показник 8,3; наступна 
позиція – розпізнавання емоцій інших людей 
(емоційна впливовість), що дозволяє оцінити 
здатність диференціювати почуття інших лю-
дей на основі більш-менш виражених зовніш-
ніх ознак (середній показник – 8,1); далі – са-
момотивація (емоційний самоконтроль), що 
вимірює здатність керувати ставленням, до-
зволяє особистості мотивувати саму себе й ін-
ших без втрати цілісності (середній показник 
6, 84); і остання позиція – управління своїми 
емоціями (емоційна резистентність), що вимі-
рює здатність впливати на власні та чужі емо-
ції за рахунок глибокої інтеграції їх до струк-
тур особистості (середній показник – 0,42). 
Разом з тим, нами підкреслюється, що всі ці 
складові емоційного інтелекту у студентів на 
другому – констатуючому – етапі дослідження 
мали середні і низькі результати (94%). А тому 
інтегративний рівень емоційного інтелекту, 
що характеризує рівень розвитку емоційного 
інтелекту в цілому, загалом у студентів теж 
продемонстрував низькі кількісні показни-
ки. Такий результат прояву рівнів емоційно-
го інтелекту доводить, що більша половина, 
а саме 54% студентів демонструють низький 
інтегративний рівень емоційного інтелекту. 
Це свідчить про те, що такі студенти не здат-
ні регулювати власні бажання, контролювати 
власні емоційні реакції, розуміти емоційні 
стани інших людей. Низький рівень розвитку 
емоційного інтелекту характеризується тим, 
що особистість не до кінця усвідомлює зна-
чущість емоцій у житті людини, у неї відсутнє 
намагання розпізнавати, оцінювати, виявляти 
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причини і значення своїх емоцій та емоцій ін-
ших людей, тому вона проявляє неадекватну 
реакцію на прояви емоцій іншими, не здатна 
стримувати власні емоції, будувати стосунки 
з людьми на позитивній емоційній основі.  
Ті, хто демонструє вищі оцінки за параметра-
ми емоційного інтелекту, навпаки, виявляють-
ся більш успішнішими у взаємодії з іншими. 
Таким чином, на основі даної методики ми 
маємо можливість проаналізувати сукупність 
емоційних здібностей, таких, як здібність до 
розуміння власних емоцій та емоцій інших, 
управління емоційною сферою, самомотива-
ції та емпатії.

Для більш глибокого аналізу сформова-
ності у майбутніх лікарів складових емоцій-
ного інтелекту нами була проведена методика 
«Емоційного інтелекту (ЕмІн)» Д. В. Люсіна. 
У нашому дослідженні емоційний інтелект 
розглядався нами як здатність до розуміння 
і управління емоціями, як своїми власними, 
так і емоціями інших людей. Разом з тим, ми 
вважаємо, що використана нами методика 
«Емоційного інтелекту (ЕмІн)» Д. В. Люсіна 
вимірює не саму здатність розуміти емоції і 
управляти ними, а уявлення студентів про 
свій емоційний інтелект. Саме така рефлек-
сія власного емоційного інтелекту дозволила 
нам доповнити результати вивчення скла-
дових емоційного інтелекту за методикою 
Н. Холла, адже очевидно, що уявлення лю-
дини про якусь свою характеристику відріз-
няється від об’єктивного вираження даної 
характеристики. Дослідження здійснювалось 
в кількох напрямках: аналіз середніх показ-
ників прояву складових міжособистісного 
емоційного інтелекту та внутрішньоособис-
тісного емоційного інтелекту, визначення 
загального рівня міжособистісного та вну-
трішньоособистісного емоційного інтелекту, 
а також характеристика загального показника 
рівня емоційного інтелекту. Такий підхід до-
зволив нам детально представити кількісні 
характеристики емоційного інтелекту за всі-
ма шкалами та субшкалами та на цій основі 
зробити детальний якісний аналіз прояву до-
сліджуваної здатності у майбутніх лікарів. Як 
свідчать середні показники прояву складових 
емоційного інтелекту у студентів, визначе-

ні на 2 етапі дослідження, загальний рівень 
МЕІ має середнє значення 43,7 так само, як і 
ВЕІ 46. Таким чином, здатність студентів до 
розуміння емоцій інших людей та управління 
ними і здатність до розуміння власних емоцій 
та управління ними сформовані недостатньо, 
що унеможливлює успішність майбутньої 
професійної діяльності. Такі низькі показ-
ники прояву міжособистісного інтелекту ви-
значилися середніми показниками по двом 
субшкалам: розуміння чужих емоцій (23,3) 
та управління чужими емоціями (20,4). Отже, 
здатність студентів розуміти емоційний стан 
людини на основі зовнішніх проявів емоцій 
(міміка, жести, звучання голосу), чуйність до 
внутрішнього стану інших людей та здатність 
викликати в інших людях ті чи інші емоції, 
знижувати інтенсивність небажаних емоцій 
знаходяться на середньому рівні, що свідчить 
про те, що головна увага у фаховій підготовці 
відводиться академічній підготовці, а форму-
вання особистості майбутнього лікаря часто 
залишається поза увагою навчального про-
цесу. Проаналізовані нами показники прояву 
внутрішньоособистісного емоційного інте-
лекту визначалися як сума кількісних резуль-
татів за трьома субшкалами: розуміння своїх 
емоцій (19,7), управління своїми емоціями 
(14,7), контроль експресії (11,6). Результати 
свідчать про те, що середній рівень ВЕІ до-
сліджуваних студентів на 2 етапі визначаєть-
ся середнім рівнем розвитку вміння розуміти 
власні емоції, здатності та сформованої необ-
хідності (потреби) управляти своїми емоція-
ми, вміння викликати та підтримувати бажані 
емоції та тримати під контролем небажані, 
здатності контролювати зовнішні прояви сво-
їх емоцій. Тобто, студенти на 2 етапі дослі-
дження виявляли певні труднощі в усвідом-
ленні власних емоцій, їх характеру і причин 
появи, а також здатності їх описати. Така си-
туація, зазвичай, створює не тільки труднощі 
у спілкуванні з іншими людьми, а й у вирі-
шенні професійних завдань. 

Використана нами методика «Визначен-
ня загальної емоційної спрямованості осо-
бистості» (Б. І. Додонов) дала можливість 
поглибити наше уявлення про вираження за-
гальної емоційної спрямованості у студентів, 
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а її результати дозволили представити якісні 
характеристики прояву стрижневого компо-
ненту в структурі емоційної компетентності. 
За результатами дослідження, 14% студентів 
мають праксичну емоційну спрямованість, 
тобто потребу активно діяти, досягати постав-
леної мети, домагатися бажаних результатів; 
13% – комунікативну, що говорить про яскра-
во виражену потребу у спілкуванні; 12% – ро-
мантичну, яскраво виражене прагнення до не-
звичайного, таємничого; 12% – альтруїстичну, 
потребу віддавати, ділитися, сприяти, допома-
гати, виражену спрямованість на інших; 12% – 
гностичну; пов’язану з потребою в отриман-
ні знань про нове, невідоме, задоволенні від 
процесу отримання знань; 11% – естетичну, 
потребу в сприйманні прекрасного, пере-
живання сильних почуттів при сприйманні 
прекрасного; 9% – гедоністичну, коли емоції 
пов’язані із задоволенням потреби в тілесно-
му і душевному комфорті, а комфортні умови 
для такої людини є дуже важливими, і досяг-
нення комфорту є потужним мотивом діяль-
ності; 9% – глоричну, тобто яскраво виражену 
потребу у славі, переживання успіху на очах у 
інших людей, у популярності; 7% – пугністич-
ну, пов’язану з потребою ризикувати, долати 
небезпеку; 1% – акизитивну, характеризує 
емоції, що виникають при наявності потреби 
в накопиченні (колекціонуванні) речей, що 
виходить за межі практичної потреби в них.

З метою діагностики емпатійного компо-
ненту емоційної компетентності майбутнього 
лікаря була використана методика діагности-
ки рівня емпатійних здібностей (В.В. Бойко). 
Нами були проаналізовані показники значу-
щості різних параметрів у структурі емпа-
тії. За цією методикою 6 тенденцій (шкал) в 
структурі емпатії розподілились наступним 
чином: 18% – ідентифікація в емпатії; 17% – 
емоційний канал емпатії, 17% – установки, 
що сприяють емпатії; 17% – проникаюча зді-
бність в емпатії; 16% – раціональний канал 
емпатії; 15% – інтуїтивний канал емпатії. 
Узагальнюючи результати дослідження ем-
патійного компоненту емоційної компетент-
ності нами був проаналізований і загальний 
рівень розвитку емпатії у майбутніх лікарів. 
Так, 72% студентів мають занижений рівень 

емпатії, 15% – середній рівень; 13% – дуже 
низький рівень. Таким чином, у результаті 
дослідження отримаємо підтвердження про 
необхідність розвитку емпатійного компо-
ненту емоційної компетентності у майбутніх 
лікарів, оскільки отримані показники рівня 
емпатії свідчать про низький рівень емпатії у 
обстежуваних студентів. 

В результаті проведеного констатуючого 
(2 етапу) дослідження було виявлено багато 
суперечностей у прояві різних структурних 
компонентів емоційної компетентності май-
бутніх лікарів. Ознакою однією з таких супер-
ечностей став прояв перешкод, що заважають 
студентам у розвитку власних професійних 
якостей. Нами була проведена методика діа-
гностики «перешкод» у встановленні емоцій-
них контактів (В. В. Бойко). Аналіз результа-
тів здійснювався в двох напрямках: вивчення 
конкретних типів перешкод, які заважають 
студентам встановлювати контакти та загаль-
ний відсотковий результат вираженості «пере-
шкод» і їх впливу на повсякденне спілкуван-
ня. Якщо говорити про структуру перешкод 
у спілкуванні, то для студентів, майбутніх 
лікарів найвагомішою є: невміння керувати 
емоціями та їх неадекватний прояв (22%); не-
бажання зближатися з людьми на емоційній 
основі (20%); домінування негативних емоцій  
(19%); негнучкість (17%). Ми вважаємо, що 
саме наявність особистих проблем у спілку-
ванні є головним моментом, що пояснює низь-
кий загальний рівень емоційного інтелекту, 
який був виявлений нами в ході дослідження. 
Адже, фахівець, який не вміє керувати власни-
ми емоціями, адекватно їх проявляти залежно 
від ситуації є неспроможним адекватно оціни-
ти і емоції хворого, а, тим більше, допомогти 
йому справитися зі своїми переживаннями 
під час хвороби. Такі наші висновки ми під-
твердили аналізом прояву «перешкод» у вста-
новленні емоційних контактів, визначивши 
характер їх впливу на спілкування з іншими 
людьми. В результаті кількісного аналізу ми 
встановили, що для 48% студентів емоції що-
дня певною мірою ускладнюють взаємодію; 
24% – явно заважають встановлювати контак-
ти з людьми; 19% вказують на можливі деякі 
емоційні проблеми у повсякденному спілку-
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ванні; 9% зазначають, що зазвичай емоції не 
заважають спілкуватися з партнерами. Таким 
чином, співставлення результатів другого 
експериментального етапу дослідження до-
зволило нам прослідкувати загальний рівень 
прояву складових компонентів емоційної ком-
петентності у студентів. З метою перевірки 
правильності визначення змісту компонентів 
емоційної компетентності майбутніх лікарів 
було використано кореляційний аналіз з за-
стосуванням параметричного лінійного кое-
фіцієнту Пірсона. Свідченням правильності 
визначення змісту компонентів ми вважаємо 
наявність значущих кореляційних зв’язків 
між показниками методик, що були обрані для 
діагностики рівню розвитку компонентів емо-
ційної компетентності. При цьому особливе 
значення ми надаємо значущим зв’язкам, що 
визначні між показниками різних психодіаг-
ностичних методик. Отже, розвиток здатності 
до управління емоціями буде призводити до 
підвищення здатності фахівця до контролю 
емоційних проявів перед іншими людьми, в 
тому числі в процесі лікувальної взаємодії. 

Висновки. Досліджуючи емоційну ком-
петентність майбутнього лікаря, ми вибуду-
вали її структуру, до основних складових якої 
віднесли: когнітивний, соціальний, регуля-
тивний та емпатійний компоненти. На осно-
ві аналізу та узагальнення наявних наукових 
досліджень щодо природи, функцій, механіз-
мів емоційної компетентності, відповідно до 
мети та завдань нашої роботи було сплано-
ване та проведене лонгитюдне дослідження 

психологічних особливостей та структурних 
компонентів емоційної компетентності май-
бутнього лікаря. На експериментальному 
етапі було виділено психодіагностичний ін-
струментарій для проведення емпіричного 
дослідження, відповідно до наших завдань 
щодо феномену емоційної компетентності. 
Основна частина проведеного досліджен-
ня включала збір емпіричних даних та ста-
тистичну обробку отриманих результатів, 
їх інтерпретацію. З метою перевірки пра-
вильності визначення змісту компонентів 
емоційної компетентності майбутніх лікарів 
було використано кореляційний аналіз із за-
стосуванням параметричного лінійного кое-
фіцієнту Пірсона. Свідченням правильності 
визначення змісту компонентів ми вважаємо 
наявність значущих кореляційних зв’язків 
між показниками методик, що були обрані 
для діагностики рівня розвитку компонен-
тів емоційної компетентності. При цьому 
особливе значення ми надаємо значущим 
зв’язкам, що визначені між показниками різ-
них психодіагностичних методик. Проведе-
ний кореляційний аналіз дозволив довести, 
що параметри соціального, когнітивного, 
регулятивного, емпатійного компонентів 
емоційної компетентності значуще корелю-
ють між собою. Такий тісний зв’язок між 
досліджуваними параметрами доводить пра-
вильність об’єднання зазначених показників 
в один компонент та полегшує побудову роз-
вивальної програми формування емоційної 
компетентності майбутнього лікаря. 
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Сьогодні Україною проголошено курс на 
інноваційний розвиток. Інноваційна політи-
ка держави в галузі освіти пропонує іннова-
ційний шлях розвитку освітніх організацій. 
Використовуються різні підходи до аналізу 
інноваційного розвитку школи, зокрема тех-
нологічний підхід, факторно-критеріальна 
модель управління інноваційним розвитком, 
ситуаційний підхід до розуміння інноваційно-
го розвитку організацій. Актуальним залиша-
ється питання визначення параметрів іннова-
ційного розвитку освітньої організації.

Мета – психологічний аналіз параметрів, 
які визначають інноваційний розвиток освіт-
ньої організації.

У науковій літературі виділяють наступні 
параметри інноваційного розвитку організа-
ції, які будуть предметом психологічного ана-
лізу у даній статті: організаційна структура, 
організаційний клімат, організаційна культу-
ра, менеджмент інновацій, менеджмент якості. 

Організаційна структура. Під структурою 
організації розуміють її будову, тобто взаємо-
розташування та зв’язок її складових частин 
(різних організаційних підрозділів) [3, с. 74]. 

Американський вчений у сферах дослі-
дження операцій і теорії систем Р. Л. Аккоф 
пропонує відмовитися від традиційного спо-

собу графічного представлення організацій-
ної структури у вигляді двохмірного дерева й 
застосовувати колову модель, яка одночасно є 
й ієрархічною, і демократичною. 

Професор, засновник наукової школи со-
ціальної психології управління організаціями 
А. Свєнціцький виділяє основні риси струк-
тури організацій, які ми проаналізуємо через 
призму їх впливу на інноваційний розвиток 
організації:

• поділ праці – диференціація, спеціаліза-
ція трудової діяльності [5]. «Диференціація 
офіційних ролей в організації передбачає пев-
ну спеціалізацію функцій, які здійснюються її 
членами» [3, с. 75]. «Спеціалізація дозволяє, 
з одного боку, більш успішно використовува-
ти здібності кожної особистості і скорочувати 
час професійної підготовки, а з іншого, при-
зводить до того, що ці здібності можуть ви-
користовуватися односторонньо» [3, с. 76]. 
Спеціалізація як форма організації інновацій 
використовується при побудові організацій-
них структур і реалізується шляхом обмежен-
ня інноваційного профілю та закріплення за 
підрозділами певних видів діяльності [5]. 

• організаційні підрозділи – першим кро-
ком при формуванні організаційної структури 
є розподіл організації на підрозділи, а другим 
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кроком у формуванні організаційної структу-
ри є встановлення кількості підрозділів, які 
входять до структури, та їх обов’язків [6]. 
«Успіх управління інноваціями залежить від 
організаційної моделі загалом та організацій-
них підрозділів, які безпосередньо є відпові-
дальними за нововведення» [8]. 

• вік організації також є фактором, який 
впливає на її інноваційність. Організації з ве-
ликим стажем роботи є менш сприйнятливими 
до нового, якщо в них не виділені підрозділи 
чи працівники, які відповідають за розвиток 
інноваційних процесів в цій організації [4]. 

• управлінська субординація – це система 
службового підпорядкування одних керівни-
ків, разом з їх підрозділами, іншим керівни-
кам, які обіймають вищі щаблі на ієрархічній 
драбині [3, с. 77]. У науковій літературі побу-
тує думка, що більш бажаною є коротка ієрар-
хічна драбина, бо інакше виникатимуть про-
блеми, пов’язані з віддаленістю керівників від 
працівників.

• об’єм контролю – кількість осіб, безпо-
середньо підпорядкованих кожному керівни-
ку певного рангу. Виділяють високу (пірамі-
дальну) і низьку (площинну) організаційну 
структури. Перша – включає в себе багато 
управлінських рівнів, тобто керівник має не-
багато підлеглих і об’єм контролю є вузьким, 
у другій – кожний керівник має набагато біль-
ше підлеглих і об’єм контролю є ширшим. 
У сучасному організаційному аналізі високі 
структури (типові бюрократичні структури) 
розглядаються як такі, що гальмують іннова-
ційний розвиток організації.

• централізація – міра, в якій прийняття 
рішень концентрується в єдиному (найвищо-
му) пункті організації [3, с. 80]. Сьогодні за-
требуваною є практика децентралізації управ-
ління, яка передбачає делегування прийняття 
рішень підлеглим. Децентралізація дає мож-
ливість керівникам приділяти більше уваги 
формуванню стратегії організації і творчості 
в інноваційній діяльності. Професорка Гар-
вардської школи бізнесу, фахівець в сфері 
стратегії, інновацій і лідерства Р. М. Кантер 
пише, що підтримка колегіального підходу в 
організації до продукування і впровадження 
нових ідей приводить до позитивних зрушень 

в рівні її інноваційності [3, с. 81]. Проте у ве-
ликих організаціях принцип децентралізації 
не завжди є ключовим фактором в контексті 
їх сприйнятливості до інновацій, оскільки для 
підвищення інноваційного потенціалу всього 
підприємства необхідно забезпечувати швид-
кий і ефективний інформаційний обмін між 
різними підрозділами організації. А це значно 
легше зробити в умовах жорсткої централі-
зації, що неминуче веде до зниження іннова-
ційного потенціалу цих підрозділів [4, с. 106]. 
Пошук балансу централізації/децентралізації 
є важливою організаційною проблемою.

• формалізація – міра, в якій обов’язки і по-
ведінка стандартизовані, тобто чітко визначені 
(часто у формі письмових правил та інструк-
цій) [3, с. 82]. Рівень формалізації є важливою 
характеристикою організації, пов’язаною з її 
ефективністю, проте високий рівень формалі-
зації обов’язків в організації практично уне-
можливлює її інноваційний розвиток. 

• складність – це рівень внутрішньої ди-
ференціації, представлений в даній організа-
ції [3, с. 83]. Виділяють вертикально складні 
та горизонтально складні організації, кожна 
з яких має низку труднощів управління інно-
ваційним розвитком закладу, які пов’язані зі 
складністю координації рішень управлінсько-
го персоналу. 

Організаційний клімат. Слід диферен-
ціювати поняття «організаційний клімат» і 
«психологічний» («соціально-психологічний 
клімат»). Так, соціально-психологічний клі-
мат розглядають як феномен, притаманний 
невеликій групі, а організаційний клімат – як 
феномен, що утворюється у великих соці-
альних групах (організаціях) [1, с. 254]. Клі-
мат організації розглядають як комплекс її 
об’єктивних властивостей, а психологічний 
клімат – як результат сприйняття цих влас-
тивостей членами організації [2, с. 392]. Ви-
користовуються і більш вузькі поняття «клі-
мату» – «адміністративний клімат», «клімат 
менеджменту», «інноваційний клімат» тощо. 

Розглядаючи інноваційність організацій-
ного клімату доцільно в перспективі наукових 
розвідок не тільки проаналізувати вплив вище 
перерахованих параметрів організаційного 
клімату на інноваційний розвиток організації, 
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а й створити модель, технологію чи програму 
формування організаційного клімату, який би 
сприяв інноваційному розвитку організації. 
Розглядаючи організаційний клімат як фактор 
інноваційного розвитку організації звернемо-
ся до наступного визначення: організаційний 
клімат – це загальна атмосфера в організації, 
яка або сприяє народженню нових ідей і рі-
шень, або гальмує ці процеси [4, с. 106]. 

Досліджень соціально-психологічного 
клімату є чимало, тоді як досліджень змісту 
та особливостей організаційного клімату – 
ні. Зокрема, у дисертаційному дослідженні  
І. Авакян встановлено взаємозв’язок між ін-
новаційною готовністю педагогів та соціаль-
но-психологічним кліматом педагогічних ко-
лективів коледжів. Так, прямий взаємозв’язок 
проявляється в тому, що підвищення рівня 
соціально-психологічного клімату сприяє під-
вищенню показників інноваційної готовності 
педагогів (рівнів сприйнятливості педагогів 
до нового, мотиваційної готовності, новатор-
ства вчителів, готовності педагогів до освоєн-
ня нововведень у змісті і технології навчання). 
Обернений зв’язок проявляється в тому, що 
підвищення рівня соціально-психологічного 
клімату сприяє пониженню окремих показни-
ків рівня інноваційної готовності (рівня ригід-
ності, антиінноваційних бар’єрів) [8]. 

Дж. Кембпелл виділяє для характеристики 
клімату організації чотири фактори: ступінь 
автономії дій для індивіда; ступінь структур-
но-рольової специфікації його становища; 
тактику винагород; рівень взаємопідтримки, 
теплоти і уваги у стосунках між членами ор-
ганізації [3, с. 390].

С. Яголковський пропонує наступні пара-
метри організаційного клімату, які впливають 
на інноваційний процес: підтримка новатор-
ських ініціатив з боку вищого керівництва; 
наявність «чемпіонів» по втіленню інновацій; 
гнучкість інформаційних зв’язків в органі-
зації, які дозволяють здійснювати інформа-
ційний обмін і обмін знаннями між різними 
рівнями в наступних напрямках: зверху вниз, 
знизу вверх, латерально; підтримка виправда-
ного ризику, виходячи з принципу навчання на 
власних помилках; культивування духу «гені-
альності» і «таланту» і підтримка їх проявів; 

повага всередині організації прав авторства; 
підтримка духу відкритості в обміні інфор-
мацією; створення таких умов, щоб персонал 
почувався захищеним [4, с. 107].

У психологічному словнику подано й інші 
параметри для опису організаційного клімату: 
структура (формалізація); ступінь ризику при 
прийнятті рішень; тактика винагород; можли-
вості просування по службі; ставлення керів-
ництва до персоналу; ставлення персоналу до 
керівництва; емоційна атмосфера [9]. 

Одним із важливих параметрів клімату 
в організації вважаємо стиль керівництва, 
який або сприяє інноваційному розвитку ор-
ганізації, або гальмує його. Традиційно ви-
діляють дві категорії стилю керівництва в 
контексті інноваційного процесу: керівни-
цтво, орієнтоване на завдання та керівництво, 
орієнтоване на персонал. Н. Колінко пропо-
нує авторську модель, яка складається з два-
надцяти стилів керівництва і є тривимірною 
(орієнтація на інноваційні процеси виробни-
цтва – вісь координат Y; орієнтація на інно-
ваційні процеси працівників – вісь координат 
X; орієнтація на інноваційні процеси суспіль-
ства – вісь координат Z). Сьогодні ключовим 
завданням керівника є вибір ним стилю керів-
ництва, який би забезпечував інноваційний 
розвиток організації. 

Організаційна культура. Вивчення орга-
нізаційної культури – новий напрямок у пси-
хології, який прийшов на зміну традиційним 
дослідженням соціально-психологічного клі-
мату організації. Це пов’язано з усвідомлен-
ням того впливу, який організаційна культура 
здійснює на успішність і ефективність орга-
нізації. «Кожна організація обов’язково має 
культуру, але деякі створюють сильну культу-
ру – набір чітко визначених уявлень про цін-
ності та керівні принципи, які підтримуються 
і схвалюються всіма членами організації. Такі 
уявлення вводяться і підтримуються за допо-
могою ритуалів і церемоній – місць виражен-
ня колективної солідарності та лояльності, 
через висунення героїв, які втілюють загальні 
цілі, шляхом створення слоганів і символів» 
[1, с. 434–435]. Численні дослідження під-
тверджують, що успішні компанії вирізняють-
ся високим рівнем культури, яка формується в 
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результаті продуманих зусиль, спрямованих 
на розвиток духу організації [3, с. 432]. Процес 
зміни культури починається тоді, коли люди 
відчувають так званий культурний шок, що 
вказує на критичний стан організації [1, с. 106]. 

Існують різні підходи до розуміння ор-
ганізаційної культури. Згідно одного, орга-
нізаційна культура розглядається як одна з 
організаційних підсистем (поряд з техноло-
гічною, адміністративною та ін.). Таке розу-
міння організаційної культури може викорис-
товуватися як зовнішня незалежна змінна чи 
внутрішня змінна, яка характеризує цінності 
чи стиль організації [3, с. 434]. Згідно іншо-
го, організаційна культура – це те, чим ор-
ганізація є. «Дана точка зору виражає більш 
суб’єктивний, чи феноменологічний погляд 
на організацію і має багато спільного з кон-
цепцією відкритих систем» [3, с. 434]. На 
думку Е. Шейна, організаційна парадигма ви-
значається тим, яку позицію займають члени 
організації до базових позицій: ставлення до 
природи, природа реальності і правди, при-
рода людини, природа людської активності, 
природа людських взаємостосунків [3, с. 442]. 
Г. Ховштед пропонує зображати організацію в 
системі чотирьох культурних координат: дис-
танція влади; маскулінність/фемінність; праг-
нення до уникнення невизначеності; індиві-
дуалізм/колективізм [3, с. 440 – 441].

Перспективною науковою і прикладною 
проблемою є конструювання та використання 
технологій діагностики і формування органі-
заційної культури у площині інноваційного 
розвитку організації, тобто створення так зва-
ної інноваційної культури організації. В якості 
діагностичних критеріїв можна використати 
запропоновані П. Харрісом і Р. Мораном де-
сять характеристик організаційної культури: 
усвідомлення себе і свого місця в організації; 
комунікаційна система та мова спілкування; 
зовнішній вигляд, одяг і презентація себе на 
роботі; звички і традиції, пов’язані з прийо-
мом і асортиментом їжі; усвідомлення часу, 
ставлення до нього і його використання; вза-
ємовідносини між людьми; цінності і норми; 
віра у щось і ставлення до чогось; розвиток і 
самореалізація працівника; професійна етика 
і мотивування.

Менеджмент інновацій. Сутність ме-
неджменту інновацій полягає у забезпеченні 
умов для внесення змін у діяльність органі-
зації, спрямованих на його розвиток і покра-
щення його роботи [1, с. 96]. 

Процес управління інноваціями повинен 
включати: призначення фахівця з управління 
інноваціями і визначення його функціоналу; 
формування готовності персоналу до іннова-
ційної діяльності; аналіз факторів невизна-
ченості в контексті інноваційної діяльності; 
практичні процедури підтримки творчості та 
креативності персоналу (матеріальне стиму-
лювання) [1, с. 117].

Менеджмент якості. Важливою пробле-
мою підвищення рівня організаційної інно-
ваційності є забезпечення якості. «Цей пара-
метр інноваційності організації пов’язаний з 
постійним покращенням споживчих характе-
ристик пропонованих товарів і послуг, в тому 
числі і їх дизайну, оновленням технологій, 
розвитком культури організації, удосконален-
ням статистичних методик контролю якості та 
ін. Продуманість і диференційованість систе-
ми управління якістю визначає рівень іннова-
ційності всієї організації» [1, с. 118]. Кожна 
освітня організація займається питанням за-
безпечення якості освітніх послуг, проте не 
забезпеченням якості, що охоплює всі аспекти 
діяльності школи, тобто всеохопним забезпе-
ченням якості. Всеохопне забезпечення якості 
(Total Quality Management, TQM) передбачає 
залучення всіх працівників до діяльності ор-
ганізації; охоплення всіх аспектів діяльності 
організації; орієнтація на мету, з якою пого-
джуються всі члени організації; впроваджен-
ня змін за допомогою систематичної, керова-
ної роботи [1, с. 265–266]. 

Висновки. Проаналізувавши особливості 
інноваційного розвитку освітньої організації 
було виділено наступні показники: організа-
ційна структура, організаційний клімат, орга-
нізаційна культура, менеджмент інновацій та 
менеджмент якості. Інноваційний розвиток 
освітньої організації повинен здійснюватися 
не в одному напрямку, а всеохопно. Зміни по-
винні торкнутися організаційної структури, 
організаційного клімату, організаційної куль-
тури, менеджменту інновацій та менеджменту 
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якості. Розробляючи інструментарій психоло-
гічної діагностики інноваційного розвитку 

організації доцільно враховувати вище назва-
ні показники.
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ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ
У статті розглянуто методика навчання синтаксису простого речення. Проаналізоно доціль-

ність упровадження сучасних принципів та методів на укроках української мови. Запропонована гру-
па принципів та методів, які впливають на формування соціокультурної компетентності учнів.

Ключові слова: методика навчання української мови, синтаксис, методи, принципи, соціокуль-
турна компетентність.

В статье рассмотрены методика обучения синтаксиса простого предложения. Проанализирована 
целесообразность внедрения современных принципов и методов на укроках украинского языка. Пред-
ложенная группа принципов и методов, которые влияют на формирование социокультурной компе-
тентности учащихся.

Ключевые слова: методика обучения украинского языка, синтаксис, методы, принципы, социо-
культурная компетентность

The article deals with methods of teaching syntax of simple sentences. The article analyzes the feasibility 
of implementation of modern principles and methods during the Ukrainian lessons. I suggested a group of 
principles and practices that affect the formation of social and cultural competence of students.

Key words: methods of teaching Ukrainian language, syntax, methods, principles, socio-cultural compe-
tence.

Актуальність. Українська система освіти 
потребує реформування та увиразнення. МОН 
робить перші кроки на шляху до європезації 
вітчизняного освітнього простору. Одиним 
із рішучих кроків до змін є Концепція «нова 
українська школа». Саме тому вчителі-пред-
метники сьогодні мають не лише досконало 
володіти методологічною базою, а й переорі-
єнтувати її у новий формат, переглянути прин-
ципи та методи навчання, удосконалити їх до 
потреб сучасного учня. 

Постановка проблеми. Зміни у системі 
освіти потребують увиразнення, коригування 
та уточнення принципів і методів навчання 
синтаксису. Зміщення акцентів у визначенні 
цілей і завдань навачльно-виховного процесу 
неминуче спричиняє перегляд принципів і ме-
тодів навчання. 

Формування цілей статті: проаналізу-
вати вітчизняну та зарубіжну психолого-пе-
дагогічну літератури із заявленої теми; роз-
тлумачити та виокремити основні принципи 
навчання синтаксису; розглянути групи ме-
тодів у контексті компетентнісного навчання; 

виокремити методи, що сприяють формуван-
ню соціокультурної компетентності.

Виклад основного матеріалу. Докорінні 
зміни в освіті передбачають конкретизацію 
мети навчання української мови в школі, а 
саме – формування компетентного мовця, на-
ціональномовної особистості; переорієнто-
вують учителя на докорінно нові результати 
навчальної діяльності – ключові й предметні 
компетентності учня, що спонукає до пере-
осмислення змісту дидактичних принципів, 
інтерпретації їх з урахуванням вимог мовної 
шкільної освіти й модернізації сучасного уро-
ку української мови й навчально-виховного 
процесу загалом.

Учені-філософи, досліджуючи узагаль-
нені орієнтири здійснення всіх функцій ди-
дактики, виділяють два рівні цілевизначення 
соціального замовлення: загальносоціологіч-
ний («готувати гарних громадян», «форму-
вати особистості») і педагогічний (система 
цінностей, створення умов для самореаліза-
ції, самовираження й самоутвердження осо-
бистості).
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Розроблення будь-якої методики чи техно-
логії неможливе без урахування стратегічних 
напрямів і водночас філософсько-методоло-
гічних принципів, якими вважають гуманіза-
цію, гуманітаризацію і демократизацію освіти.

Гуманізація, з погляду дослідників, перед-
бачає забезпечення пріоритету загальнолюд-
ських і національних цінностей, утвердження 
людини як найвищої соціальної цінності, за-
доволення її освітніх потреб, формування гар-
монії у стосунках людини й довкілля, суспіль-
ства і природи тощо. Як бачимо, ці положення 
є визначальними у виборі одного з ключових 
підходів – особистісно орієнтованого, в осно-
ву якого закладено кардинально нові відноси-
ни – суб’єкт-суб’єктні. 

Ознаками гуманітаризації вважають фор-
мування цілісної картини світу, поєднання 
високої духовності й культури особистості, 
розвиток планетарного мислення. Урахування 
цього принципу означає потребу зміщення ак-
центів зі світу природи на світ людини, появу 
в навчальному матеріалі «людського векто-
ра» – людських цінностей і сенсів.

Дотримання принципу демократизації 
означає формувати вільну особистість з актив-
ною життєвою позицією, готувати її до життя 
й діяльності в демократичному суспільстві.

В. Бондар наголошує на важливості регу-
лятивної функції дидактичних принципів у 
таких двох аспектах: 

1) як спосіб побудови, організації й аналі-
зу навчального процесу, тобто як вимоги, що 
ставляться до вчителя чи спеціаліста, який 
аналізує ефективність перебігу процесу на-
вчання у форму уроку, факультативу тощо;

2) як спосіб регуляції діяльності учнів у 
процесі засвоєння ними знань, умінь і нави-
чок на різному рівні їх активності й самостій-
ності [2; 13].

Значення загальнодидактичних принципів 
полягає в тому, що вони корелюють оптималь-
ний добір форм, методів, прийомів і засобів 
навчання, забезпечують належний рівень за-
своєння передбаченого програмою навчаль-
ного матеріалу, формування компетентностей.

Загальнодидактичними традиційно вва-
жають такі принципи: науковості, систе-
матичності й послідовності, наступності й 

перспективності, зв’язку теорії з практикою, 
наочності, доступності, свідомості тощо. 
Вони стосуються всіх шкільних предметів, на 
уроках української мови діють специфічно, 
відповідно до змісту навчального матеріалу. 

Найбільш повно, на наш погляд, роль 
дидактичних принципів у практиці навчан-
ня української мови розкриває М. Пенти-
люк. Керуючись позицією вченої, трактуємо 
принципи навчання як «вихідні положення 
функційно-технологічної організації на-
вчання, основні вимоги до теорії і практики, 
методологічні орієнтири технології сучасно-
го уроку української мови в основній школі  
[8, с. 213]». 

Принципи навчання конкретного предме-
та, на думку М. Вашуленка, – це «ті вихідні 
теоретичні положення, керуючись якими, 
учитель вибирає відповідні засоби навчання: 
дидактичний (навчальний) матеріал, методи 
і прийоми його вивчення, організаційні фор-
ми опрацювання [3, с. 26]». Лінгводидактичні 
принципи регулюють процес навчання мов і 
враховують специфіку, логіку й закономірнос-
ті вивчення. 

Загальнодидактичні й лінгводидактичні 
принципи підтверджені змістом мовної осві-
ти і покладені в основу організації уроку: ре-
алізації їх підпорядковані такі компоненти, як 
зміст, методи, прийоми та засоби навчання, 
типологія й структура. Проекція уроку укра-
їнської мови здійснюється на основі принци-
пів навчання, що допомагають учителеві ви-
значити, обрати й доцільно поєднати методи, 
прийоми і засоби з метою забезпечення до-
статнього рівня засвоєння змісту шкільного 
курсу української мови і формування комуні-
кативної компетентності учнів.

Однак в умовах модернізації освіти, від-
повідно до стратегій навчання, необхідно 
переглянути усталений перелік і додати такі 
принципи: мотиваційного забезпечення на-
вчального процесу; текстоцентричний; цін-
нісного орієнтування; життєвої доцільності 
й дієвості знань; спрямування навчання на 
всебічний і гармонійний розвиток; співробіт-
ництва і взаємної підтримки; активності осо-
бистості; індивідуалізації; органічної єдності 
людини, мовлення і процесу навчання.
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Провідним принципом особистісно орієн-
тованого навчання визнано індивідуалізацію 
навчання, що передбачає розв’язання двох за-
вдань. По-перше, це сприяє засвоєнню знань у 
темпі зумовленому пізнавальними здібностя-
ми учнів. По-друге, надає можливість здібним 
дітям максимально розвивати власні позитив-
ні задатки, розкривати творчий інтелектуаль-
ний потенціал. Належне місце на заняттях 
української мови має посісти диференціація 
навчання, що, за висновками авторів Концеп-
ції навчання української мови в школах Укра-
їни, виявляється у варіативності навчального 
змісту, використанні системи диференційова-
них за рівнем складності й відповідності піз-
навальним потребам учнів [6, с. 18]. Завдяки 
такому принципу форми й методи навчання, 
за словами С. Карамана, пристосовуються до 
індивідуальних здібностей учнів, сприяють 
їхньому розвитку [5, с. 112].

Ключовим уважаємо принцип максималь-
ного наближення навчального матеріалу до 
реалій життя. Реалізація його сприяє розумін-
ню учнями важливості знань, необхідності 
постійного оновлення їх, застосування набу-
тих знань на практиці. 

Ефективність процесу навчання, крім 
принципів, забезпечують також правильно 
дібрані форми й методи, проблематизація 
змісту навчального матеріалу в контексті сьо-
годнішнього і завтрашнього життя учнів, ор-
ганізація позашкільної соціальної практики з 
предметів. 

Сьогодні зміст шкільного курсу україн-
ської мови зазнав суттєвих змін, тому систе-
ма методів, розроблена наприкінці минулого 
століття, потребує переосмислення з погляду 
сучасних тенденцій і завдань мовної освіти. 
На сьогодні в українській лінгводидактиці ви-
значилися різні підходи до систематизації ме-
тодичного інструментарію. У практиці школи 
методи реалізують освітню, розвивальну й ви-
ховну функції навчання. 

На думку Н. Голуб, в умовах компетентніс-
ного навчання передусім варто говорити про 
методи проблемного характеру, а саме: ситу-
аційний, проектний, діалогічний. Дослідниця 
слушно зазначає, що мовний матеріал учні по-
винні засвоювати як інструмент думки, адже 

комунікативний зміст формується у процесі 
мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Сприят-
ливою для цих процесів є робота з текстом і 
різні варіанти проблемних завдань [4, с. 113].

Усе більше педагоги вдаються до так зва-
них інтерактивних методів і прийомів. О. По-
метун групує їх за структурними компонента-
ми уроку:

І. Прийоми і методи створення позитивної 
атмосфери навчання й організації комуніка-
ції учнів. ІІ. Прийоми і методи мотивації на-
вчальної діяльності й актуалізації опорних 
знань, уявлень учнів. ІІІ. Прийоми і методи 
засвоєння нових знань, формування вмінь, 
навичок, емоційно-ціннісних орієнтацій і 
ставлень учнів. ІV. Прийоми і методи (та тех-
нології) узагальнення, систематизації знань, 
організації рефлексії пізнавальної діяльності 
[10, с. 125].

Викликає інтерес методична концепція 
О. Потапенка. Автор спільно з колегами-ме-
тодистами пропонує розширити й доповни-
ти класифікацію методів навчання мови за 
способом взаємодії вчителя та учнів новими 
ефективними способами, як-от: 

– метод лінгвістичної інтуїції; 
– метод лінгвістичного програмування та 

алгоритмізації; 
– метод запобігання типовим недолікам 

учнів [9, с. 81].
Аналізується проблема класифікації й 

умотивованого добору ефективних методів 
навчання рідної мови, навчальних текстів, які 
сприяють створенню духовно-культурного 
освітнього середовища й соціокультурному 
розвитку мовної особистості. З погляду на-
вчально-виховних цілей найбільш вагомим є 
художній текст як духовна модель світу. У до-
слідженнях соціокультурного напряму лінгво-
дидактики актуалізується метод навчання «ді-
алог культур», застосування якого на практиці 
дає змогу реалізувати принцип світоглядної й 
культурної. О. Кучерук має рацію, стверджу-
ючи, що у системі соціокультурного навчання 
мови також мають значення метод досліджен-
ня, метод проектів, що сприяють залученню 
учнів у процес дослідницької діяльності, до 
створення навчальних проектів на основі 
творчості [7, с. 5].
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Отже, для формування соціокультурної 
компетентності восьмикласника важливими 
є традиційні й нетрадиційні методи, як-от: 
проектний, ситуаційний, «діалогу культур». 
Як спосіб інтенсифікації й оптимізації на-
вчально-виховного процесу варто застосо-
вувати методи інтерактивного навчання: 
рольова гра, світоглядні парадокси, диску-

сія, моделювання, метод творчої реалізації. 
У сучасних умовах навчання не варто ніве-
лювати й методами, пов’язаними з розви-
тком ІКТ. У контексті заявленого досліджен-
ня, будемо використовувати методи роботи з 
електронними носіями знань, Інтернетом та 
метод лінгвістичного програмування й алго-
ритмізації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови: Навчально-методичний посібник / О.М. Біляєв. – К. : 
Ґенеза, 2005. – 180 с.

2. Бондар В. І. Дидактика : підручник для студентів вищих педагогічних навчаль-них закладів /  
В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

3. Вашуленко М. Українська мова і мовлення в початковій школі : метод. посіб. / Микола Самійло-
вич Вашуленко. – К. : Освіта, 2006. – 268 с.

4. Голуб Н. Б. Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвіт-
ній школі / Ніна Борисівна Голуб. // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 107–118.

5. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії / С. О. Караман. – К. : Ленвіт, 2000. – 
272 с.

6. Концепція мовної освіти 12-річної школи // Дивослово. – 2002. – № 8. – С. 58–62.
7. Кучерук О. А. Концепція системи методів навчання мови в основній школі // Українська мова і 

література в школі. 2008. №. 7-8.– С. 10–16.
8. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за ред.  

М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с. 
9. Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний 

курс/ О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська та ін. За заг. ред. О.І. Потапенка. – К., 2006.
10. Пометун О. Інтерактивні технології навчання : Теорія, практика, досвід : метод. посібник /  

О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АСК, 2002. – 135 с.



137

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Пермінова Л.А.
кандидат педагогічних наук, доцент, 

докторант кафедри педагогіки і психології та освітнього менеджменту
 Херсонського державного університету

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  

ДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

У статті розглянуто питання дослідження визначення й обґрунтування психолого-педагогічних 
умов дидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. особливостей формування емо-
ційної сфери студента в процесі його професійної підготовки.

Ключові слова: загально-педагогічна підготовка студентів, дидактична підготовка, психологіч-
ні, педагогічні умови. 

В статье рассмотрены вопросы исследования выбора и обоснования психолого-педагогических усло-
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Метою вищої педагогічної освіти є форму-

вання основ педагогічної діяльності: стійкого 
інтересу до педагогічної діяльності; стійкого 
бажання і прагнення мати справу з цією діяль-
ністю професійно; системи наукових знань 
про цієї діяльності, вміння їх використовувати 
як інструмент професійного мислення та ви-
рішення професійних завдань [5].

Система загальнопедагогічної підготовки 
включає в себе наступні елементи: підготов-
ка з теорії та історії педагогіки, теоретичну та 
практичну підготовку у процесі навчальних 
занять з предметів педагогічного циклу, всі 
види педагогічної практики та позааудиторної 
роботи; формування системи загальнопеда-
гогічних знань і системи загальнопедагогіч-
них умінь; підготовку у галузі методології та 
методів педагогічної науки; дидактичну під-
готовку; підготовку до позакласної виховної 
роботи та підготовку до суспільно-політичної 
діяльності [1, с. 26–27].

Дидактична підготовка, як складова загаль-
но-педагогічної, є фундаментальною основою 
протягом навчання студентів у педагогічно-
му університеті [4]. Фахівці зауважують, що 
«існує обмежене коло досліджень з проблем 

дидактичної підготовки учителя. При чому, у 
них відсутні однозначні трактування суті цьо-
го процесу і його компонентів <...>, не роз-
глядаються механізми формування і розвитку 
дидактичної підготовки» [6, с. 33]. 

Хоча за останні п’ятнадцять років, певним 
аспектам дидактичної підготовки майбут-
нього вчителя було присвячено дослідження 
В. Бондаря, О. Бульвінської, Н. Воскресен-
ської, Л. Герасименко, П. Гусака, І. Іванічен-
ко, О. Коваленко, І. Клеснікової, А. Лозен-
ко, Л. Мартіросян, О. Савченко, С. Тадіян, 
В. Чайки, І. Шапошнікової та ін. 

Однак, не зважаючи на значну кількість 
наукових досліджень проблема дидактичної 
підготовки залишається актуальною.

Спираючись на матеріали Державного 
стандарту вищої освіти нового покоління, 
який виокремлює дидактичний аспект підго-
товки майбутнього вчителя початкової шко-
ли, слід зауважити, що він залишається важ-
ливим компонентом у структурі педагогічної 
діяльності, а визначення цілей дидактичної 
підготовки з урахуванням потреб освітньої 
практики і перспектив її розвитку, як і рані-
ше є першочерговою необхідністю. У той же 
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час, дидактична підготовка педагога виступає 
складовою частиною процесу професійного 
становлення фахівця.

У процесі навчання майбутніх учителів по-
чаткової школи можна домогтися рішення як 
мінімум двох основних дидактичних завдань: 
формування міцних професійно-педагогічних 
знань, умінь і навичок, а також удосконалення 
творчих здібностей та їх застосування у про-
фесійній практичній діяльності. Для успішно-
го вирішення поставлених завдань важливого 
значення набувають розробка і впровадження 
в навчальний процес виши необхідних психо-
лого-педагогічних умов.

Метою статті є обґрунтування психолого-
педагогічних умов дидактичної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи.

Для обґрунтування психолого-педагогіч-
них умов, які сприяють підвищенню якості 
професійної підготовки студентів, необхідно 
уточнити сутність і зміст даного утворення. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури 
свідчить про різні точки зору.

Перш за все, слід зазначити, що умова – 
це зовнішня обставина, що робить істотний 
вплив на протікання педагогічного процесу, 
спрямованого на досягнення запланованого 
результату.

Серед загальних умов професійної підго-
товки студентів можна виокремити такі: ви-
значення необхідного рівня професійно-педа-
гогічної підготовки за окремими темами, що є 
обов’язковою базою для успішного освоєння 
досліджуваного курсу та їх інтеграцію з за-
гальнонауковими та спеціальними дисциплі-
нами вищого педагогічного закладу, встанов-
люючи при цьому міждисциплінарні зв’язки 
на основі складання структурно-логічних 
схем і мережевого планування; компетентніс-
на, особистісно-орієнтована побудова змісту 
професійної підготовки з урахуванням специ-
фіки навчання майбутнього фахівця; розробку 
і використання теоретичної моделі професій-
но-педагогічної, зокрема, дидактичної підго-
товки; встановлення науково обґрунтованих 
норм витрат часу на виконання індивідуаль-
них навчальних завдань і вибір організацій-
них форм і методів навчання з урахуванням 
цілей навчання, мотиваційної сфери, типу 

навчального закладу та умов загальної про-
фесійно-педагогічної підготовки; визначення 
оптимальної кількості завдань і вправ, спря-
мованих на формування компетентностей, 
адекватних функціям майбутньої професійної 
діяльності та розвиток пізнавальної актив-
ності студентів; інтенсифікація педагогічного 
процесу за рахунок запровадження активних 
форм роботи на заняттях, оптимального комп-
лексу інноваційних технологій тощо. 

Узагальнивши матеріали ряду досліджень 
(В.Бондар, О.Савченко, В.Чайка), можна ска-
зати, що психолого-педагогічні умови роз-
глядаються вченими як такі, що покликані 
забезпечити певні педагогічні заходи впливу 
на розвиток особистості суб’єктів педагогіч-
ного процесу, що, в свою чергу, призведе до 
підвищення ефективності всього освітнього 
процесу.

Що стосується вирішення питань реалі-
зації психолого-педагогічних умов, то аналіз 
досліджень показав, що даний вид умов має 
характерні ознаки: а) психолого-педагогіч-
ні умови розглядаються вченими як сукуп-
ність можливостей розвивально-освітнього 
середовища, використання якого сприяє під-
вищенню ефективності цілісного педагогіч-
ного процесу; б) психолого-педагогічні умо-
ви, спрямовані, у першу чергу, на розвиток 
особистості суб’єктів педагогічної системи, 
що забезпечує успішне вирішення завдань 
цілісного педагогічного процесу; в) осно-
вною функцією психолого-педагогічних умов 
є організація заходів педагогічної взаємодії, 
які повинні забезпечувати перетворення кон-
кретних характеристик розвитку, виховання і 
навчання особистості, тобто впливати на осо-
бистісний аспект педагогічної системи; г) су-
купність психолого-педагогічних умов по-
винна підбиратися з урахуванням структури 
перетворюваної особистісної характеристики 
суб’єкта педагогічного процесу.

На нашу думку, важливою умовою, що до-
зволяє якісно поліпшити дидактичну підго-
товку майбутніх учителів початкової школи, 
є психологічна підтримка кожного студента в 
період його навчання. Студент, особливо пер-
шокурсник, нерідко відчуває значні утруднен-
ня в процесі навчання і потребує психологічної 
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підтримки, сутність якої розкривається у: ви-
явленні причин різного роду труднощів; здій-
снення психокорекції у зв’язку з різними проя-
вами інтелектуального, емоційного, вольового 
плану у поведінці; надання допомоги у вирі-
шенні проблем, пов’язаних з професійним са-
мовизначенням і зміною соціального статусу. 

Практика роботи у виші дозволяє конста-
тувати, що студенти практично не мають на-
вичок самоорганізації (само менеджменту), 
що негативно впливає на підготовку до занять 
(структурування виступів, витрат часу).

У кожного студента свій індивідуальний і 
часовий період адаптації, який характеризу-
ється перш за все прагненням до досягнення 
рівноваги між психологічними і соціальними 
потребами, яка дозволяє людині достатньо 
гнучко реагувати на вплив різних факторів і 
активно включатися в процес навчання.

На тривалість адаптації впливають як 
об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. До чис-
ла об’єктивних факторів можуть бути відне-
сені: зміна умов і режиму трудової діяльності 
(вчення як вид трудової діяльності); входжен-
ня в новий колектив, нову групу людей, кож-
ний з членів якої мав раніше певний статус, і 
який в даний час належить змінити; для біль-
шості студентів невизначеність мети навчан-
ня; відсутність індивідуального підходу з боку 
викладачів тощо. До суб’єктивних – вміння 
реально оцінити свої потенційні і реальні 
можливості і, що дуже важливо, особливості 
своєї розумової діяльності (адекватна само-
оцінка); ступінь сформованості навичок сис-
тематичної і самостійної роботи; раціональне 
використання часу тощо.

Не менш вагомою умовою підвищення 
якості дидактичної підготовки є націленість 
на майбутнє. Бачення перспектив професій-
ної діяльності детермінує активний процес 
навчальної діяльності, сприяє розвитку пізна-
вальних можливостей, прагнення безперервно 
поповнювати свої знання та вдосконалювати 
свою професійну майстерність. Для досягнен-
ня очікуваних, планованих результатів необ-
хідно проектувати мету, ґрунтуючись на ква-
ліфікаційних показниках своєї спеціальності. 
Мета повинна бути сформульована таким чи-
ном, щоб студенти змогли для себе з’ясувати, 

за допомогою яких дій, яких способів, вони 
можуть її досягти, просуваючись від незна-
ння до знання, здобути необхідні професійні 
компетентності. Слід зазначити, що усвідом-
лення мети навчання сприяє процесу пере-
носу її об’єктивного значення в суб’єктивний 
сенс, що перетворює її в життєво важливі за-
дачі, які стають реальним змістом активного 
включення в процес навчання та якісного за-
своєння необхідних для успішної професійної 
діяльності знань, умінь і навичок.

Як відомо, цілі базуються на мотивацій-
ній сфері в процесі розвитку особистості та 
можуть стати мотивами і внутрішніми сти-
мулами навчання. Отже, однієї з психоло-
го-педагогічних умов вдосконалення якості 
дидактичної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи буде мотивація навчання.

Професійна, зокрема її складова дидактич-
на підготовка майбутніх учителів початкової 
школи, спирається на усвідомлення особис-
тісних мотивів з урахуванням кінцевої мети 
навчання, реалізації зв’язку навчальної і про-
фесійної діяльності, формування професійної 
спрямованості. Позитивне ставлення до на-
вчання формується завдяки пізнавальним мо-
тивам, серед яких пізнавальний інтерес, який 
проявляється у посиленні уваги, цілеспрямо-
ваності, духовному, культурному збагаченні 
студентів, активізації пізнавальної діяльнос-
ті по засвоєння професійних знань і вмінь, у 
впливі на успішне формування професійних 
інтересів. Якщо пізнавальний інтерес і про-
фесійний інтерес стають стійко домінуючи-
ми мотивами, то результатом їх взаємодії є 
формування професійної спрямованості осо-
бистості. Одночасно з професійною спрямо-
ваністю формується дуже важлива якість – 
відповідальність, що визначає внутрішню 
позицію особистості в професійно значущої 
діяльності, і така, що активізує процес станов-
лення фахівця. Розвиток цієї якості базується 
на розумінні соціальної значущості праці за 
даною спеціальністю, усвідомленні потреби в 
активному оволодінні професійними знання-
ми, уміннями і навичками, здатності долати 
труднощі і регулювати свою поведінку.

Вдосконалення процесу дидактичної під-
готовки майбутніх учителів початкової школи, 
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на нашу думку, потребує створення комплексу 
науково обґрунтованих форм, методів (при-
йомів) і засобів, які будуть сприяти розвитку 
творчої активності та самостійності студентів 
у засвоєнні знань, формуванні умінь і нави-
чок, комплексному застосуванні їх до майбут-
ньої професійної практичної діяльності. 

Таким чином, необхідною умовою підви-
щення якості дидактичної підготовки є вдо-
сконалення змісту, форм і методів навчання, 
яке носить об’єктивний і закономірний ха-
рактер, що зумовлено, по-перше, прагненням 
привести зміст професійних знань у відпо-
відність із сучасним рівнем розвитку науки і 
техніки, по-друге, зростаючими вимогами до 
якості професійної підготовки фахівців.

Професійне становлення студентів відбу-
вається у процесі поглибленого вивчення спе-
ціальних дисциплін і знаходження самостій-
них рішень психолого-педагогічних задач. 
Головною особливістю змісту професійної 
підготовки є орієнтація на конкретну практич-
ну діяльність, що забезпечується єдністю те-
оретичної і практичної діяльності, внаслідок 
чого, змінюється підхід до визначення змісту 
професійного навчання.

Таким чином інтеграція теоретичної і 
практичної підготовки, виступає як педаго-
гічна умова якісної дидактичної підготовки 
майбутніх фахівців і може здійснюватися за 
різними напрямами, одним з яких є посилен-
ня професіоналізації навчальних дисциплін 
шляхом ретельного відбору матеріалу, що 
служить фундаментальною основою профе-
сійних, зокрема дидактичних знань. Тільки 
на цій основі можна вирішувати завдання 
формування професійного типу мислення, що 
визначається як здатність до розгляду дослі-
джуваних явищ та процесів у їх взаємозв’язку 
та взаємозумовленості і синтезу знань для 
успішного вирішення професійних завдань.

 Реалізація цієї умови вимагає суттєвої пе-
ребудови процесу навчання, що передбачає: 
постійне вдосконалення програмного і мето-
дичного забезпечення академічних занять та 
своєчасної корекції; інтеграцію теоретичних 
знань з різних навчальних дисциплін, в резуль-
таті чого у студентів формується здатність до 
міждисциплінарних узагальнень, що впливає 

на результативність та безперервність їх піз-
навальної діяльності; усвідомлення і бачення 
студентами можливостей застосування рані-
ше засвоєних теоретичних знань на практиці і 
необхідності їх подальшого поглиблення.

Іншою педагогічною умовою є активізація 
процесу дидактичної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи. Доцільність даної 
умови обґрунтовується тим, що використан-
ня методів активізації сприяє впровадженню 
в дидактичний процес технології особис-
тісно-орієнтованого навчання та забезпечує 
особистісну спрямованість кожного навчаль-
ного заходу. Під час проведення особистісно- 
орієнтованого заняття викладач повинен з по-
вагою ставитися до будь-якого висловлення 
студента з обговорюваної теми. 

Як відомо, методи активізації навчаль-
но-пізнавальної діяльності – це сукупність 
прийомів і способів психолого-педагогічних 
впливів на особистість, що в першу чергу 
спрямовані на розвиток самостійного творчо-
го мислення, активізацію пізнавальної діяль-
ності, формування творчих навичок і умінь 
нестандартного розв’язування певних профе-
сійних проблем і вдосконалення навичок про-
фесійного спілкування.  

Варто підкреслити, що під час заняття з 
використанням активних методів навчання від 
викладача потрібно набагато більше активнос-
ті і творчості, ніж тоді, коли воно проходить 
пасивно, у формі переказу вичитаних в книгах 
або давно відомих істин. Інтерактивні методи 
матимуть найбільший ефект не тільки навча-
ється, а й виховний, коли викладач впливатиме 
на обговорення не тільки висловлювань науко-
во аргументованої точки зору, але і виражен-
ням свого особистого ставлення до проблеми, 
своєї світоглядної та моральної позиції [3].

Отже, сучасна дидактика вимагає від 
суб’єктів учіння не тільки зрозуміти, 
запам’ятати й відтворити отримані знання, 
але й, найголовніше, вміти ними оперувати, 
ефективно застосовувати в професійній ді-
яльності й творчо розвивати. Використання 
цих методів забезпечує тісний зв’язок теорії 
з практикою, розвиток нестандартного сти-
лю мислення, рефлексивної сфери мислення, 
співробітництва.
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Однією з провідних умов підвищення 
якості професійної підготовки студентів є 
оптимізація самостійної навчальної роботи. 
Необхідність реалізації цієї умови зумовле-
на тим, що в сучасних умовах для того, щоб 
бути конкурентоспроможним, фахівець пови-
нен володіти самостійністю мислення, вміння 
швидко і оперативно вирішувати професійні 
завдання, постійно прагнути поповнювати 
свої знання.

Самостійна робота розглядається нами як 
вид навчально-пізнавальної діяльності, що 
стимулює потребу в самоосвіті, самонавчан-
ні і безперервному професійному вдоскона-
ленні. Самостійність людини, її здатність без 
додаткової допомоги кваліфіковано виконати 
роботу, є найважливішим особистісним по-
казником, що дозволяє успішно досягати по-
ставлених цілей. Наявність такого показника 
обов’язково позначається на вмінні фахівця 
самостійно поповнювати свої знання, моти-
вувати себе на придбання нових знань, раці-
онально планувати й організовувати власну 
діяльність, що, безумовно, підвищує ефектив-
ність його професійного становлення.

На думку дослідників, «самостійна на-
вчально-пізнавальна діяльність студентів ви-
являється тим характерним видом навчання, 
який найповніше відображає загальні риси 

творчої діяльності. Вона детермінується ме-
тою, усвідомленою студентами, визначеними 
мотивами, реалізується за допомогою само-
стійних дій, які вимагають розумових, вольо-
вих або фізичних зусиль і завершується кон-
кретними результатами» [2, с. 56].

Висновок. Таким чином, підвищення 
якості дидактичної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи забезпечується 
реалізацією комплексу психолого-педаго-
гічних умов, що включають: психологічну 
підтримку кожного студента; націленість 
на майбутнє; мотивацію навчання; форму-
вання психологічної готовності до певного 
виду діяльності; інтеграцію теоретичної і 
практичної підготовки; оптимальний вибір 
організаційних форм навчання: оптимізацію 
самостійної навчальної роботи. Виявлен-
ня умов, що забезпечують функціонування 
і розвиток педагогічної системи, цілісного 
педагогічного процесу є однією з важливих 
завдань педагогічних досліджень, успішне 
рішення якої, як правило, складає наукову 
новизну дослідження, зокрема нашого, і обу-
мовлює її практичну цінність. 

Подальші перспективи дослідження скла-
дає розробка і обґрунтування моделі дидак-
тичної підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ  

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
 
У статті здійснено аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення соціального за-

хисту дітей з обмеженими можливостями в Україні. Опрацьовано законодавчу та нормативно-пра-
вову базу України як соціально-правову умову закріплення рівності прав дітей, які мають обмежені 
можливості.

Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, соціально-правовий захист, діти з обмеженими 
можливостями.

В статье проведен анализ законодательного и нормативно-правового обеспечения социальной за-
щиты детей с ограниченными возможностями в Украине. Обработано законодательную и норматив-
но-правовую базу Украины как социально-правовую условие закрепления равенства прав детей, имею-
щих ограниченные возможности.

Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, социально-правовая защита, дети с ограни-
ченными возможностями

The present article deals with analyzes the legislative and regulatory support for social protection of 
disabled children in Ukraine. Much attention is given to describe legislative and regulatory to structure of 
Ukraine as social and legal conditions for securing equal rights of children with limited opportunities.

Key words: regulatory support, social and legal protection of children with disabilities.

На сьогоднішній день у світі відбулися 
вкрай важливі зміни щодо ставлення до осіб 
з обмеженими можливостями. Ключовим 
фактором цих змін є визнання рівності прав 
осіб з інвалідністю на повноцінне життя в 
суспільстві та створення державами реальних 
умов для їхньої реабілітації та соціальної ін-
теграції. Якщо в попередні роки суспільством 
керували найчастіше мотиви милосердя та 
співчуття до осіб з обмеженими можливостя-
ми, то наданий момент – це визнання та стан 
дотримання їх прав.

Теоретичним підґрунтям дослідження со-
ціального захисту дітей з обмеженими можли-
востями є праці таких науковців: М. Аврамен-
ко, С. Богданов, М. Кравченко, Е. Лібанова, 
О. Макарова, С. Мельник, К. Міщенко, В. Ску-
ратівський, П. Шевчук, Ю. Юрків та ін. Зна-

чний внесок у дослідження цього питання 
роблять фахівці таких закладів та установ: 
Міністерство охорони здоров’я України, 
«Український державний науково-дослідний 
інститут медико-соціальних проблем інва-
лідності», Всеукраїнський центр професійної 
реабілітації інвалідів, Національна Асамблея 
інвалідів України, Фонд соціального захисту 
інвалідів та Департаменту у справах інвалідів. 
Однак, незважаючи на безсумнівні досягнен-
ня фахівців, значне коло питань щодо право-
вого забезпечення соціального захисту дітей з 
обмеженими можливостями потребує подаль-
шого вивчення та вдосконалення.

Мета статті – здійснити аналіз законодав-
чих та нормативно-правових документів, які 
регламентують соціальний захист дітей з об-
меженими можливостями в Україні.
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Для розвитку будь-якої держави і суспіль-
ства важливим є пошук способів удосконален-
ня норм права та засобів соціально-правового 
захисту кожної особи. Для України проблема 
соціального захисту осіб з обмеженими мож-
ливостями є особливо значущою у зв’язку зі 
стійкою тенденцією до зростання частки інва-
лідів у загальній структурі населення. 

Головним суб’єктом соціального захисту 
дітей з обмеженими можливостями залиша-
ється держава. Обов’язком держави і суспіль-
ства є забезпечення належного соціального 
захисту і соціальної підтримки, інтеграції, 
створення рівних можливостей для самореа-
лізації, здобуття освіти і працевлаштування, 
долучення осіб з інвалідністю до соціального, 
духовного, культурного, спортивного та ін-
ших cфер життя [6].

Україна за невеликий проміжок часу існу-
вання молодої держави значно просунулась на 
шляху удосконалення нормативно-правової 
бази соціального захисту щодо дітей з обме-
женими можливостями. З моменту здобуття 
Україною незалежності у 1991 році та вибору 
курсу на розбудову відкритого демократично-
го суспільства, для здійснення впливу на сус-
пільну думку щодо осіб з обмеженими мож-
ливостями, наша держава ратифікувала низку 
міжнародних документів у сфері захисту прав 
людини, зокрема у сфері соціального забез-
печення таких як Загальна Декларація про 
Права людини (ООН, 1948р.), Декларація про 
права інвалідів (ООН, 1975 р.), Всесвітня про-
грама дій стосовно інвалідів (ООН, 1982 р.), 
Конвенція про права дитини (ООН, 1989 р.), 
Декларація про права розумово відсталих осіб 
(ООН, 1971 р.), Всесвітня декларація «Осві-
та для всіх» (1990 р.), Стандартні правила 
забезпечення рівних можливостей для інвалі-
дів (ООН, 1993 р.), Саламанкська Декларація 
(1994 р.), Дакарська Декларація (2000 р.) тощо.

Найбільш фундаментальним втіленням 
прав людини на міжнародному рівні є За-
гальна Декларація ООН про Права людини, 
що була прийнята у 1948 році, яка проголо-
сила рівність прав всіх людей без винятку. 
В преамбулі цього документу зазначається 
що: «визнання вродженої гідності та рівних і 
невід’ємних прав усіх членів людської спіль-

ноти є основою свободи, справедливості та 
миру у світі» [1].

Значним та дієвим кроком у визначенні 
прав осіб з обмеженою життєдіяльністю було 
прийняття 20 грудня 1971 року Генеральною 
Асамблеєю ООН Декларації про права розу-
мово відсталих осіб. Згідно з цією Деклара-
цією розумово відсталі люди мають ті самі 
права, що і всі інші члени суспільства. Вони 
мають право на медичне обслуговування, ма-
теріальну забезпеченість, освіту та професій-
ну підготовку відповідно до можливостей, 
на проживання у колі сім’ї чи перебування у 
спеціальних закладах, де умови оптимально 
наближені до звичайних умов проживання, 
що затверджує їхнє право на повну інтеграцію 
у суспільство. Асамблеєю також заявлено те, 
що мають існувати відповідні правові гарантії 
з метою захисту розумово відсталих осіб від 
будь-яких порушень (зловживань), які можуть 
виникнути при обмеженні чи анулюванні їхніх 
прав. Декларація про права розумово відста-
лих осіб стала першим нормативно-правовим 
документом щодо визнання людей з неповно-
справністю суспільно повноцінною в соціаль-
ному сенсі меншиною, яка потребує правового 
захисту та підтримки, оскільки саме розумово 
відсталі найчастіше сприймалися як неповно-
цінна меншість серед людської спільноти [2].

9 грудня 1975 року Генеральна Асамблея 
ООН ухвалила Декларацію про права інвалі-
дів. У ній зазначено, що: «інваліди, незважа-
ючи на причину, характер і складність їхніх 
каліцтв або порушень, мають ті ж основні 
права, що й їхні співгромадяни того ж віку». 
У цьому нормативно-правовому документі 
обгрунтовано те, що інваліди мають отриму-
вати необхідну підтримку, яка б дала змогу 
максимально виявити свої можливості і зді-
бності та прискорила процес їхньої інтеграції 
у суспільство [4].

Завдання Всесвітньої програми дій стосов-
но інвалідів 1982 року полягає у проведенні 
ефективних заходів з метою запобігання інва-
лідності, відновлення працездатності і реалі-
зації мети «рівності» й «повної участі» інва-
лідів у соціальному житті. Ця програма має 
прийматися однакоою мірою у всіх країнах, 
незалежно від їх рівня розвитку.
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Питання міжнародного регулювання прав 
дітей-інвалідів окреслено в Конвенції ООН 
про права дитини ухваленій у 1989 році. Вона 
ґрунтується на визнанні прав усіх дітей, на 
пріоритеті загальнолюдських цінностей та 
гармонійному розвитку особистості, недис-
кримінації дитини-інваліда за будь-якими 
ознаками. Вперше в історії міжнародного пра-
вового законодавства визначено пріоритети 
інтересів дитини у суспільстві та акцентова-
но необхідність особливої турботи про дітей- 
інвалідів [3].

Всесвітня декларація про «Освіта для всіх» 
1990 року вказує на необхідність забезпечен-
ня загального доступу до освіти для всіх осіб 
та сприяння укріпленню принципів справед-
ливості. У декларації йдеться про прийняття 
активних заходів з виявлення «бар’єрів», що 
з’являються на шляху деяких груп, які нама-
гаються отримати доступ до реалізації свого 
права на освіту і виявлення ресурсів, наявних 
на національному рівні та на рівні місцевих 
громад, і застосування їх для усунення цих 
бар’єрів [14].

Рівні можливості доступу до освіти для 
всіх осіб з фізичними або розумовими вадами 
передбачають Стандартні правила забезпе-
чення рівних можливостей для інвалідів, за-
тверджені Резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН від 20.12.93 р. Правила містять заклик 
до всіх держав зробити освіту людей з осо-
бливими потребами невід’ємною частиною 
системи освіти [15].

У Саламанкській декларації 1994 року за-
значено, що кожна дитина має унікальні осо-
бливості, інтереси, здібності та навчальні 
потреби і відповідно варто розбудовувати сис-
теми освіти і розробляти навчальні програми 
таким чином, аби брати до уваги широке роз-
маїття цих особливостей і потреб. Особи, з осо-
бливими потребами повинні мати доступ до 
навчання у звичайних школах, у яких необхід-
но створити їм умови, використовуючи педа-
гогічні методи, що зорієнтовані в першу чергу 
на дітей, з метою задоволення їх потреб [12].

Дакарська декларація 2000 року наголо-
шує на необхідності цілеспрямованих дій з 
боку держав з досягнення цілей тисячоліття 
в освітній галузі – забезпечення доступу до 

обов’язкової освіти усім дітям до 2015 року та 
зосереджує увагу на дітях з особливими по-
требами [14].

Кожна демократична країна у своїй зако-
нотворчій діяльності спирається на зазначені 
вище міжнародні документи.

Виокремлення дітей-інвалідів в окрему 
самостійну групу є життєвою необхідністю 
у зв’язку з їх беззахисністю, важкістю соці-
альної адаптації в суспільстві, що пов’язане 
з особливими умовами, в яких відбувається 
формування їхньої особистості [14].

На сьогодні в Україні немає єдиної офі-
ційної термінології для визначення дитини, 
яка має ті чи інші особливості розвитку. Тер-
мінами, що найчастіше використовуються 
в різних нормативно-правових документах 
є: «неповносправний», «інвалід», «дитина з 
особливими освітніми потребами», «дитина 
з обмеженими можливостями». Потрібно за-
значити, що діти з обмеженими можливостя-
ми формально захищені настільки, наскільки 
й інші діти, тобто українське законодавство 
декларує повагу гідності, право на життя і 
охорону здоров’я, освіту, виховання в родині 
та соціальний захист. Національним законо-
давством встановлено гарантії для осіб цієї 
категорії, які стосуються усіх сфер життєді-
яльності суспільства: зайнятості, дозвілля, 
відпочинку, спорту тощо. 

Формування та реалізація вітчизняної 
державної політики щодо осіб з інвалідністю 
здійснюється на основі статті 3. Конституції 
України, відповідно до якої людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соці-
альною цінністю, а права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави [5].

Необхідно взяти до уваги, що Закон Укра-
їни «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 
визначає основні засади створення правових, 
соціально-економічних, організаційних умов 
для усунення або компенсації наслідків, спри-
чинених стійким порушенням здоров’я, функ-
ціонування системи підтримання інвалідами 
фізичного, психічного, соціального благопо-
луччя, сприяння їм у досягненні соціальної та 
матеріальної незалежності [10].
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Нормативним підгрунтям для нашoгo 
дoслiдження є Закон України «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам», який гарантує інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам право на матері-
альне забезпечення за рахунок коштів держав-
ного бюджету України та їх соціальну захище-
ність на рівні прожиткового мінімуму [7].

Надзвичайно важливим є Закон України 
«Про основи соціальної захищеності інвалі-
дів в Україні», який гарантує права інвалідів 
нарівні з усіма іншими громадянами та їх 
участь в економічній, політичній, соціальній 
сферах життя суспільства, створення необ-
хідних умов, які дають їм можливість вести 
повноцінний спосіб життя відповідно до інди-
відуальних здібностей та інтересів [8]. 

Заслуговує на увагу Закон України «Про 
соціальні послуги», який визначає основні 
організаційні та правові засади соціальних 
послуг особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторон-
ньої допомоги [11]. 

Отже, у здійсненні соціального захисту 
дітей з обмеженими можливостями беруть 
участь органи виконавчої влади, органи місце-
вого самоврядування, підприємства, установи 
й організації не залежно від форми власнос-
ті, а також окремі громадяни. Законодавство 
України враховує принцип найкращого забез-
печення інтересів дитини з обмеженими мож-
ливостями й необхідність першочергового 
врахування цих інтересів у всіх заходах, що 
торкаються таких дітей. 

Таким чином, можна зробити висновок 
про те, що розвиток національного законо-
давства орієнтується на міжнародні вимо-
ги та стандарти соціального захисту дітей, 
відповідно до яких змінюються і напрями  
державної політики у сфері забезпечення 
прав та інтересів дітей з обмеженими мож-
ливостями.
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Петренко Н.В.
старший викладач кафедри фізичного виховання

Миколаївського національного аграрного університету

МЕТОДИЧНА РОБОТА В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

У статті визначено основні принципи методичної роботи в аграрному університеті, а саме ви-
кладачів кафедри фізичного виховання; окреслено мету їх впровадження та визначено комплекс інно-
ваційних методів та прийомів, що забезпечать позитивні зміни у розвитку педагогічної компетент-
ності викладачів фізичного виховання в системі методичної роботи. Описано застосування таких 
принципів методичної роботи як: загально-педагогічні, фізичного виховання та аксіологічні. Поетап-
но розглянуто особливості їх впровадження в освітній процес, а також визначено доцільність їх за-
стосування.

Ключові слова: методична робота, педагогічна компетентність, викладач фізичного виховання, 
аграрний університет, принципи, форми, методи, засоби навчання.

В статье определены основные принципы методической работы в аграрном университете, а 
именно преподавателей кафедры физического воспитания; обозначены цели их внедрения и определен 
комплекс инновационных методов и приемов, обеспечивающих позитивные изменения в развитии 
педагогической компетентности преподавателей физического воспитания в системе методической 
работы. Описано применение таких принципов методической работы как: обще-педагогические, физи-
ческого воспитания и аксиологические. Поэтапно рассмотрены особенности их внедрения в образова-
тельный процесс, а также определена целесообразность их применения.

Ключевые слова: методическая работа, педагогическая компетентность, преподаватель физиче-
ского воспитания, аграрный университет, принципы, формы, методы, средства обучения.

The article defines the basic principles of methodical work in the agricultural university, namely the 
teachers of the department of physical education; designated purpose of their implementation, and defined a 
set of innovative methods and techniques to ensure positive changes in the development of pedagogical com-
petence of teachers of physical training in system of methodical work. The application of such principles of 
methodical work as general-educational, physical education and axiological. Gradually the features of their 
introduction into the educational process, as well as determine the feasibility of their application.

Key words: methodological work, pedagogical competence, teacher of physical education, agricultural 
university, principles, forms, methods, means of instruction.

Актуальність статті. Метою формування 
педагогічної компетентності викладачів фі-
зичного виховання в системі методичної робо-
ти є забезпечення належної професійної під-
готовки випускника аграрного університету в 
умовах ступеневої освіти та його конкурентоз-
датності. Відповідно до мети конкретизовано 
основні завдання формування педагогічної 
компетентності майбутнього фахівця аграрної 
галузі до яких можна віднести: забезпечення 
оволодіння технологіями самоорганізації та 
самоактуалізації; створення умов для ста-
новлення професійної культури майбутнього 
спеціаліста; формування професійної мобіль-
ності студентів університету; організація ме-
тодичної підтримки студентів; формування 
соціальної активності на основі особистіс-
них якостей та соціальних умінь особистості.

Постановка проблеми. Визначення осно-
вних принципів методичної роботи в аграрно-
му університеті, зокрема кафедри фізичного 
виховання. 

Виклад основного матеріалу. Основними 
принципами організації проведення методич-
ної роботи в аграрному університеті є: актуаль-
ність, науковість, системність, комплексність, 
єдність теорії і практики, інтегрованість, по-
слідовність, наступність, безперервність, кон-
кретність, індивідуальність, оперативність, 
гнучкість і мобільність, творчість, удоскона-
лення, самореалізація та самоствердження. 

Розглянемо кожен з цих принципів: ак-
туальність – керуючись цим принципом, 
викладач відбирає з усіх інформаційних по-
відомлень тільки ті, які явно вписуються в 
досліджувану на уроці тему і при цьому пе-
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ревірені практикою і науково усталені факти 
і теорії. В результаті значна частина поза-
шкільної інформації проходить «повз» уро-
ку, хоча вона потребує серйозного спільного 
обговорення учителем і учнями. Виникає 
протиріччя між традиційним розумінням ди-
дактичного принципу актуальності і цілями 
медіа освіти [4]; науковість – цей принцип 
передбачає розкриття причино-наслідкових 
зв’язків явищ, процесів, подій, включення в 
засоби навчання науково перевірених знань, 
які відповідають сучасному рівню розвитку 
науки. Він реалізується в змісті навчально-
го матеріалу, зафіксованому в навчальних 
програмах і підручниках [15, с. 240]; сис-
темність – різноманіття зв’язків усередині 
складного об’єкта об’єднується в одну тео-
ретичну схему, в основі якої лежить єдність і 
взаємозв’язок цілей (Технічна енциклопедія 
TechTrend).

Так ще, Ян Коменський наголошував на 
тому, що: «Всі знання повинні розташовува-
тись таким чином, щоб наступне завжди за-
сновувалось на попередньому, а попереднє за-
кріплювалось наступним» (Коменський Я. А., 
1955); комплексність – це єдність цілей, 
завдань, змісту, методів і форм виховання. 
Комплексний підхід до виховання виконує од-
ночасно декілька функцій: орієнтує побудову 
системи виховання на цілісну особистість, а 
не на окремі її якості; сприяє всебічному роз-
витку особистості, який є результатом комп-
лексного вирішення виховних завдань; сприяє 
гармонійному розвиткові особистості шля-
хом здійснення єдності і взаємозв’язку всіх 
напрямів сучасного виховання, їх певного 
співвідношення і супідрядності; сприяє ефек-
тивності виховання: одночасне вирішення не 
однієї, а декількох виховних завдань, природ-
но, піднімає його результативність [10, с. 656]. 
Комплексна форма навчання під час структу-
рування змісту навчання – поєднання лекцій-
них, семінарських і лабораторно-практичних 
занять та педагогічної практики. У такому 
разі складається циклова система вивчення 
педагогіки в процесі лекційних, семінарських 
і лабораторно-практичних занять, а також до-
сягається органічний зв’язок навчальних за-
нять та педагогічної практики [7].

Єдність теорії і практики – зв’язок теорії 
і практики складний і різнобічний. Виконую-
чи практичні завдання перед вивченням тео-
ретичного матеріалу, учні переконуються в 
необхідності оволодіння певними знаннями, 
без яких неможливо вирішити поставлені за-
вдання. Виконання практичних завдань в про-
цесі вивчення теоретичних питань сприяє по-
глибленню знань, осмисленню суті явищ, які 
вивчаються. Виконання практичних завдань 
на основі засвоєння теоретичного матеріалу 
переконує учнів у достовірності засвоєного, 
формує переконання, уміння застосовувати 
теоретичні знання на практиці [10, с. 656].  
Інтегрованість – це якість, що характеризує 
сумісність різних елементів освітньої системи 
для досягнення загальних цілей. Наприклад, 
для формування загальнонаукового світо-
гляду необхідно використовувати інтеграцію 
таких предметів, як фізика, хімія й біологія 
(Данилова Г. Н.).

Принцип послідовності (та системності) 
навчання стосується як змістового, так і про-
цесуального компонентів навчального проце-
су, тобто визначає його логіку і послідовність. 

Я. А. Коменський вважав цей принцип од-
ним із основних правил освіти: освіта стане 
зрозумілою, а тому міцною й ґрунтовною, 
якщо все те, що викладається і вивчається, 
«буде не темним і заплутаним, а світлим, роз-
дільним, ніби пальці руки». Порушення пра-
вил системності й послідовності в навчан-
ні спричиняє уривчастість знань, які важко 
використовувати в практичній діяльності. 
Каменський говорив, що все перебуває у 
взаємозв’язку, тому слід викладати матеріал у 
такому самому зв’язку [16].

Принцип послідовності має враховува-
тися під час складання навчальних програм; 
наступність – в українському педагогічному 
словнику С. У. Гончаренко розглядає наступ-
ність у навчанні як послідовність і систем-
ність у розміщенні навчального матеріалу, 
зв’язок і узгодженість ступенів і етапів на-
вчально-виховного процесу. Здійснюється 
при переході від одного уроку до наступно-
го, від одного року навчання до наступного 
[1, с. 376]. Принцип безперервності вихо-
вання означає забезпечення цілісності і на-
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ступності у вихованні, перетворення його у 
процес, що триває впродовж усього життя 
людини. Нероздільність навчання і вихован-
ня, що полягає в їх органічному поєднанні, 
підпорядкуванні змісту навчання і виховання 
формування цілісної та всебічно розвиненої 
особистості [5, с. 528].

Принцип безперервності означає наступ-
ність між усіма ступенями навчання на рівні 
методології, змісту і методики. Ідея наступ-
ності також не є новою для педагогіки, про-
те до цих пір вона найчастіше обмежується 
так званої «пропедевтики», а не вирішуєть-
ся системно. Особливої актуальності набу-
ла проблема наступності в зв’язку з появою 
різних програм і різних педагогічних систем 
(Методические записки: теория и практика); 
наступність – як педагогічна категорія харак-
теризується багатофункціональністю та в ди-
дактиці трактується як принцип дидактики, у 
відповідності з яким знання, уміння й нави-
чки повинні формуватись у певному порядку; 
коли кожен наступний елемент навчального 
матеріалу взаємопов’язується з попереднім, 
опирається на нього й готує до засвоєння но-
вого; установлення зв’язку, послідовності, 
системності та правильного співвідношення у 
розміщенні частини навчального матеріалу на 
різних етапах його вивчення; зв’язок та узго-
дженість у використанні методів, прийомів, 
форм і засобів навчання [8].

Сутність системного підходу полягає в тому, 
що відносно самостійні компоненти розгляда-
ються не ізольовано, а в їх взаємозв’язку, в роз-
витку і русі. Він дозволяє виявити інтегративні 
системні властивості і якісні характеристики 
складових елементів системи. Предметний, 
функціональний та історичний аспекти сис-
темного підходу потребують реалізації в єднос-
ті таких принципів дослідження, як історизм, 
конкретність, врахування всебічних зв’язків і 
розвитку [5, с. 528]; принцип індивідуальнос-
ті – дає змогу в умовах колективної навчальної 
роботи кожному студенту по-своєму оволоді-
вати навчальним матеріалом, ураховувати рі-
вень розумового розвитку студентів, їх знань 
і вмінь, пізнавальної та практичної самостій-
ності, інтересів, вольового розвитку, працез-
датності. Для цього викладач повинен уважно 

вивчати студентів, знати їх індивідуальні ін-
тереси та схильності, розвиток і домашні умо-
ви та ін. Значної уваги потребують виявлення 
причин відхилень у навчально-пізнавальній 
діяльності й поведінці окремих студентів та їх 
усунення [14, с. 111]; принцип оперативності 
насамперед припускає своєчасне виконання 
рішень педагогічних рад, наказів, річних і по-
точних планів у межах установленого часу, а 
також конкретність дій із забезпечення такого 
виконання. При цьому варто фіксувати, що, де 
і коли слід виконати в який спосіб, хто несе від-
повідальність за організацію і результати вико-
нання тієї чи іншої роботи, якими мають бути 
форми зворотного зв’язку.

Зовнішня форма прояву цього принципу в 
повсякденній діяльності менеджера освіти на 
рівні навчального закладу – різні типи впливів 
на колектив і своїх заступників у формі підго-
товки управлінських рішень, наказів, розпо-
ряджень, рекомендацій, а також проведення 
нарад, бесід, відвідування занять педагогів, 
засідань членів різних підрозділів, перевірок 
техніки безпеки, спостережень за діяльністю 
комерційної, методичної, психологічної, фі-
нансово-економічної та господарської служб.

Тому принцип оперативного регулювання 
вимагає: усе, що намічено, повинно бути ви-
конано; усе, що заважає – усунено, якщо на-
мічено помилково, чи прийнято і виправлено 
у встановлений термін [7].

Принцип гнучкості та партнерства поля-
гає у побудові системи освіти таким чином, 
щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей 
освіти та професійної підготовки відповідали 
індивідуальним потребам і можливостям сту-
дента [11]. Метою і результатом педагогічної 
творчості є творчий розвиток студентів, який 
передбачає поступове формування у студен-
тів здатності до творчості – інтегральної якос-
ті особистості, що об’єднує спрямованість 
й мотиви, творчі уміння й психічні процеси, 
характерологічні якості особистості, які за-
безпечують людині успіх у творчості і підні-
мають діяльність людини до творчого рівня. 
Метою і результатом педагогічної творчості 
є творчий розвиток учнів, який передбачає 
поступове формування в учнів здатності до 
творчості – інтегральної якості особистості, 
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що об’єднує спрямованість й мотиви, творчі 
уміння й психічні процеси, характерологічні 
якості особистості, які забезпечують людині 
успіх у творчості і піднімають діяльність лю-
дини до творчого рівня [12, с. 34].

Професійно-педагогічна підготовка ви-
кладача фізичного виховання в системі ме-
тодичної роботи аграрного університету 
ґрунтується на таких принципах: загально-
педагогічних, фізичного виховання та аксіо-
логічних. Загально-педагогічні принципи ми 
розглянули. До принципів фізичного вихован-
ня, які відображають особливості підготовки 
викладача фізичного виховання , відносимо 
принципи: індивідуалізації навантаження; 
поступового збільшення тренувальних наван-
тажень на організм студента; вікового відно-
шення особистості на організм людини; сис-
темного підходу навантаження та відпочинку; 
оздоровчої, та лікувальної спрямованості 
процесу фізичного виховання; всебічного, 
гармонійного розвитку особистості та зв’язку 

фізичного виховання з навчальним процесом 
в університеті. До аксіологічних принципів, 
на яких будується професійно-педагогічна 
підготовка викладачів фізичного виховання в 
аграрному університеті відносимо принципи: 
ціннісного ставлення викладачів до студентів; 
аксіологічного підходу викладачів до педаго-
гічного процесу; ціннісного ставлення викла-
дачів до професійної діяльності в універси-
теті; реалізації педагогічних та професійних 
цінностей; значущості ціннісних орієнтацій 
викладача фізичного виховання [3, с. 39].

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Таким чином, всі вищезазначені 
принципи сприяють якісної організації мето-
дичної роботи в аграрному університеті, в його 
структурних підрозділах. Застосовувати педа-
гогічні принципи цілісно й у взаємозв’язку 
означає будувати навчальний процес ефектив-
но, опираючись на педагогічні закономірнос-
ті, принципи, правила, які виправдали себе  
на практиці.
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СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА  
СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В АСПЕКТІ МЕТОДИЧНОЇ  

РОБОТИ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
У статті розглянуто питання становлення особистості викладача спеціальних дисциплін в ас-

пекті методичної роботи технічних коледжів. Проаналізована методична робота при підготовці та 
проведенні лекційних занять. Запропоновано перелік необхідних функцій для викладача спеціальних 
дисциплін у навчальному процесі.

Ключові слова: викладач спеціальних дисциплін, методична робота, технічний коледж.

В статье рассмотрен вопрос личности преподавателя специальных дисциплин в аспекте методи-
ческой работы технических колледжей. Проанализирована методическая работа при подготовке и 
проведении лекционных занятий. Предложен перечень необходимых функций для преподавателя спе-
циальных дисциплин в учебном процессе.

Ключевые слова: преподаватель специальных дисциплин, методическая работа, технический 
колледж.

In the article the questions of formation of the personality of the teacher of special disciplines in the aspect 
of methodical work of technical colleges. Analyzed methodological work in preparing and conducting lectures. 
The proposed list of required features for the teacher of special disciplines in educational process.

Key words: the teacher of special disciplines, methodological work, technical College.

Кожен викладач спеціальних дисциплін, 
враховуючи великий обсяг науково-технічної 
та культурної інформації; шляхом вдоскона-
лення своєї методичної роботи, розкриває сту-
дентам найважливіші питання спеціальності, 
проводить аналіз нових наукових проблем як 
під час лекційних занять ,так і практичних ро-
біт, які формують уміння слухати, усвідомлю-
вати побачене і почуте; здійснювати на висо-
кому рівні аналіз, синтез, порівняння; робити 
висновки відповідно до засвоєння навчально-
го матеріалу.

Методична робота, яку проводить викла-
дач спеціальних дисциплін, є підвищення 
кваліфікації та вдосконалення педагогічної 
майстерності, що забезпечує вироблення єди-
ного підходу до вирішення певних проблем, 
обговорення актуальних питань навчального 
процесу, вивчення та поширення кращого пе-
дагогічного досвіду.

Багато науковців предметом свого дослі-
дження вважають форми організації методич-
ної та науково-методичної роботи, зокрема: 
В.М. Алфімова, Н.П. Волкової, Г.С. Данилова, 

В.В. Семенюка, О.Л. Сидоренка, Л.Л. Сушен-
цова та ін.

Слід зауважити, що методичні розробки 
для спеціальних курсів відіграють важливу 
роль, оскільки наукова та практична частини 
навчального процесу передбачають ведення 
самостійної розумової діяльності, спрямовує 
до пізнавальної активності.

У процесі методичної роботи підвищуєть-
ся рівень майстерності самого викладача: він 
засвоює зміст нових навчальних програм, тех-
нологій і реалізовує їх; постійно ознайомлю-
ється з досягненнями психолого-педагогічних 
наук і методик викладання навчальних дис-
циплін; вивчає і впроваджує передовий педа-
гогічний досвід; удосконалює власні навички 
самоосвіти тощо [1, с. 49].

Важливе місце, у методичній роботі, за-
ймають наступні форми підготовки навчаль-
ного процесу, його забезпечення та вдоскона-
лення: підготовка до лекційних, практичних, 
лабораторних, семінарських занять; розро-
блення конспектів навчальних занять, посіб-
ників, методичних рекомендацій до виконан-
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ня курсових, дипломних, магістерських робіт; 
складання екзаменаційних білетів, тестових 
завдань, питань до заліку та написання мо-
дульних контрольних робіт.

Однією зі складових методичної роботи, 
розглянемо – лекцію до якої викладач спеці-
альних дисциплін готується відповідно на-
вчальної програми дисципліни. 

Рівень підготовки викладача до кожної 
лекції передусім визначається його науковою, 
методичною і загальною культурою. Однак 
яким би високим не був рівень викладача, він 
зобов’язаний готуватися до кожної лекції. Зу-
мовлено це тим, що наука інтенсивно розвива-
ється, з’являються нові знання, якими потрібно 
поповнювати власний багаж. Удосконалюєть-
ся постійно і методика викладання [1, с. 121].

Увесь матеріал повинен бути наповнений 
прикладами, фактами, коментарями; містити 
узагальнення, що надають лекції наукової пе-
реконливості й доказовості.

Провідними функціями викладання спеці-
альних дисциплін у технічних коледжах є:

– формування у студентів стійкого інтер-
есу до обраної професії;

– активізування інтересу до дисципліни 
під час роботи на практичних заняттях;

– оволодіння студентами основ наукових 
знань;

– вміння здійснювати відбір і аналіз необ-
хідної інформації;

– бачення проблеми дослідження;
– застосування технологій інтерактивного 

навчання.
Навчально-методична робота спрямова-

на на удосконалення навчального процесу і 
створення сприятливих умов для засвоєння 
студентами навчальних дисциплін, що ви-
кладаються. Навчальний процес в коледжі 
організований з урахуванням можливостей 
сучасних інформаційних технологій навчання 
і орієнтований на формування освіченої гар-
монійно-розвиненої особистості, здатної до 
постійного оновлення отриманих знань, про-
фесійної мобільності, адаптації в соціально-
культурній сфері.

Сучасні методики і технології викладання 
спеціальних дисциплін у технічних коледжах 
відіграють важливу роль у навчальному про-

цесі і впливають на формування професійно-
го самоствердження студентів. У той же час, 
аналізуючи освітній процес у технічних коле-
джах, слід зазначити, що на сучасному етапі 
розвитку технологій, викладання спеціальних 
дисциплін потребує пояснення матеріалу і 
демонстрацію виробничого устаткування і 
принципів роботи за допомогою нових мето-
дичних підходів.

У процесі читання лекції важливо акти-
візувати розумову діяльність студентів. Для 
цього використовують різноманітні прийоми: 

– запитання, у т. ч. риторичні;
– уміння викликати у студентів сумнів;
– поєднання теоретичних положень з важ-

ливою для студентів практикою;
– використання у закладі найновіших від-

криттів та здобутків науки;
– забезпечення студентів мікроконспектом 

до наступної лекції, який готував би їх до її 
сприймання, розуміння і здійснення обміну 
думками у «спровокованій» дискусії; прове-
дення «блискавичного» дослідження методом 
«мозкового штурму» та створення на лекції 
проблемних ситуацій тощо [1, с. 126].

Методичну підготовку до заняття з вико-
ристанням технічних засобів навчання фахів-
ці пропонують здійснювати в кілька етапів:

1. Добір до теми, що вивчається, аудіовізу-
альних навчальних засобів, які відповідають 
освітньо-виховним завданням заняття.

2. Попередній перегляд або прослухову-
вання матеріалу з метою аналізу його змісту.

3. Визначення доцільності використання 
відібраного матеріалу;

4. Визначення форми навчального заняття 
(лекція, семінарське, лабораторне чи практич-
не заняття).

5. Визначення функції технічних засобів 
навчання в структурі заняття (повідомлення 
нової інформації, ілюстрація, узагальнення, 
систематизація, закріплення, контроль).

6. Вибір провідного методу у використанні 
технічних засобів навчання (наочно-ілюстра-
тивний, активно-евристичний) і методичних 
прийомів показу (цілком, частинами, окреми-
ми кадрами).

7. Визначення засобів активізації пізна-
вальної діяльності студентів на етапах вико-
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ристання технічних засобів навчання (повідо-
млення мети перегляду, постановка завдання, 
у тому числі проблемного, контрольні за-
питання, складання плану, виконання вправ, 
розв’язування задач, обговорення) [2].

Цінність лекції полягає в тому, що у її про-
цесі студент має змогу засвоїти значно більше 
інформації, ніж за той самий час самостійної 
роботи. Під час лекції формуються погляди й 
переконання студентів, уміння критично оці-
нювати здобуту інформацію. Лекція сприяє 
також встановленню прямого контакту між 
викладачем і студентами, своєчасному інфор-
муванню студентів про новітні наукові досяг-
нення тощо [1, с. 118].

Критичне осмислення пропонованого в 
перебігу лекції матеріалу, активна пізнаваль-
на діяльність можливі за умови елементарної 
підготовки до неї, яка передбачає ознайом-
лення з темою лекції та її планом, з основним 
змістом теми за коротким навчальним посіб-
ником, повторення змісту попередньої теми 
тощо. Щоб спрямувати таку роботу студен-

тів, викладачеві слід вже на наступній лекції 
орієнтувати аудиторію на уважне ознайом-
лення з програмою і основними навчальни-
ми посібниками, а згодом, у процесі читання 
кожної лекції, пропонувати слухачам тему і 
план наступної лекції та температуру до неї  
[1, с. 118, 119].

Розв’язання проблем сучасної науки і 
практики на лекційних заняттях, вимагає від 
викладача спеціальних дисциплін виявляти 
високий рівень підготовленості до роботи з 
аудиторією та з кожним студентом окремо.

Слід також зауважити, що у педагогіці 
єдиної методики викладання та проведення 
лекційного заняття не існує, однак кожен ви-
кладач спеціальних дисциплін. має дотриму-
ватись вимог визначених методологією.

Отже, методичну роботу при становленні 
особистості викладача спеціальних дисциплін, 
слід проводити за чітко розробленим планом, 
оформлювати у вигляді системи, яка сприяє 
кращому вдосконаленню навчального про-
цесу під час проведення лекційного заняття. 
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У статті розглянуто питання організації самостійної роботи студентів в світлі «парадигми 
учіння». Проаналізовано роль викладача, використання інформаційних технологій в цьому процесі. 
З’ясовано уявлення студентів щодо значущості самостійної роботи та її форм.
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В статье рассмотрены вопросы организации самостоятельной работы студентов в свете «па-
радигмы учения». Проанализирована роль преподавателя, использования информационных техно-
логий в этом процессе. Выявлены представления студентов о значимости самостоятельной рабо-
ты и ее форм.

Ключевые слова: самостоятельная работа, парадигма учения, компетенции, информационные 
технологии, преподаватели, студенты, образовательные стандарты.

The article deals with the issue of independent work of students devoted to the problem of the "paradigm 
of learning." The role of the teacher, the use of information technology in the process was analyzed. Clarified 
introducing students about the importance of independent work and its forms.

Key words: independent work, the paradigm of learning, competencies, information technology, teachers, 
students and educational standards.

Сьогоднішня система вищої освіти виму-
шена змінювати усталені моделі трансляції 
знань. Традиційна освітня парадигма переста-
ла відповідати вимогам ринку, часу, запитів 
держави і суспільства. Найсуттєвішими озна-
ками нової парадигми вищої освіти можна вва-
жати: перехід від моделі «освіти на все життя» 
до моделі «освіти протягом всього життя», пе-
рехід від «парадигми навчання» до «парадиг-
ми учіння». За оцінками експертів на сучас-
ному етапі розвитку суспільства об’єм знань, 
накопичених людством, подвоюється кожні 
6–7 років. Таке швидке зростання призводить 
до «застарівання» отриманих спеціалістами 
знань, а їхня амортизація сягає 15-20% на рік. 
У зв’язку з цим виникає проблема безперерв-
ної освіти – освіти протягом всього життя.

Мета «парадигми учіння», на думку амери-
канських дослідників Р.Б. Бар і Дж. Таг, поля-
гає не в покращенні якості викладання (хоча і 
це важливо), а в постійному підвищенні якос-
ті учіння, продуктивності освіти, головним 
чином, за рахунок інтенсивної самостійної 
роботи. Це – ключова ідея парадигми учіння.

Основними принципами вищої освіти у 
межах даної парадигми стали: особистісний 
підхід; фундаментальність; творче начало; 
професіоналізм; компетентність.

Сьогодні відбувається процес затверджен-
ня освітніх стандартів нового покоління, в 
яких підсумкові вимоги до випускників пред-
ставлені у вигляді компетенцій. Все частіше 
роботодавцям потрібна не кваліфікація, яка 
дуже часто ототожнюється з умінням викону-
вати ті чи інші операції, а компетенція, яка по-
єднує в собі власне кваліфікацію і соціальну 
поведінку, здатність працювати у команді, іні-
ціативність, уміння самостійно поповнювати 
знання і застосовувати їх практично.

Компетенції формуються у процесі актив-
ної діяльності студентів, і в першу чергу, у 
процесі їх самостійної роботи. У світлі нової 
парадигми вищої освіти мета самостійної ро-
боти студентів – сформувати уміння набувати 
наукові знання шляхом особистих пошуків й 
активного інтересу до надбання цих знань, на-
вчитися самостійно планувати, здійснювати і 
контролювати різні аспекти своєї діяльності.
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На самостійну роботу студентів відво-
диться 2/3 часу, передбаченого навчальним 
планом. Збільшення частки самостійної робо-
ти відповідає загальним тенденціям світової 
освітньої спільноти і вимагає розробки нових 
дидактичних підходів до процесу навчання.

Самостійна робота як педагогічна систе-
ма, що врегульовує самостійну пізнавальну 
діяльність студентів, є системно-структурним 
утворенням і містить в собі наступні компо-
ненти.

1. Нормативне забезпечення самостійної 
роботи студентів в умовах запровадження 
кредитно-залікових одиниць (рейтингового 
контролю). Нормативне забезпечення вима-
гає розробки переліку документів, які вре-
гульовують самостійну роботу студентів До 
них відносяться: Положення про самостійну 
роботу студентів; Положення про підсумкову 
і проміжну атестацію студентів; Положення 
про педагогічну практику; Вимоги до напи-
сання курсових і кваліфікаційних робіт; Гра-
фіки виконання самостійних робіт студента-
ми по дисциплінах.

2. Створення матеріальної бази для реалі-
зації самостійної діяльності студента по осво-
єнню професійних освітніх програм. На жаль, 
бібліотечні фонди університету перестали ці-
кавити студентів, а якісь інші варіанти щодо 
реалізації цього компонента нам просто не 
доступні.

3. Формування методичного забезпечен-
ня самостійної роботи студентів з викорис-
танням сучасних інформаційних технологій. 
Власне на цьому питанні нам слід зупинитися 
детальніше.

Методологічними засадами організації са-
мостійної роботи студентів виступає систем-
ний, особистісно-орієнтований та компетент-
нісний підходи. Предметно і змістовно вона 
визначається: освітнім стандартом, робочими 
програмами навчальних дисциплін, змістом 
підручників, навчальних посібників і мето-
дичних вказівок.

Як бачимо, структура самостійної роботи 
студентів чітка і зрозуміла. Багато годин від-
водиться наразі на самостійну роботу студен-
тів і багато надій на неї покладається. Але як 
максимально ефективно скористатися цими 

годинами? Власне тут і виникають певні про-
блеми, зокрема, неготовність до самостійної 
роботи як більшої частини студентів, так і час-
тини викладачів, причому, як у професійному, 
так і в психологічному аспектах. Оскільки 
йдеться не просто про збільшення кількості 
годин на самостійну роботу студентів, а про 
принциповий перегляд організації навчально-
го процесу у ВНЗ. Але, перебудовуючись, ві-
тчизняна вища освіта не має єдиних вимог до 
того, як повинна виглядати організація само-
стійної роботи студентів.

Переважна більшість вищих навчальних 
закладів досить консервативна і продовжує го-
тувати спеціалістів у вимірі традиційної сис-
теми освіти. Наразі система вузівської освіти 
в організаційному плані не орієнтована на са-
мостійну роботу: в академічному навантажен-
ні викладача не враховуються години консуль-
тацій, необхідних для організації самостійної 
роботи; не передбачається й розвиток техніч-
ного забезпечення самостійної роботи студен-
тів; не розроблена структура її інформаційної 
підтримки тощо. Всім нам відомо, що засоби 
інформаційних технологій використовуються 
недостатньо у забезпеченні навчального про-
цесу, а під час організації самостійної роботи 
вони практично не застосовуються взагалі.

Варто сказати про реалії сьогоднішньої ви-
щої освіти. Як організовувати самостійну ро-
боту студентів, якщо ми отримуємо:

– абітурієнтів зі слабкою шкільною підго-
товкою;

– студентів з низьким рівнем мотивації до 
отримання педагогічної освіти;

– малоефективні форми і методи організа-
ції самостійної роботи, перш за все, через від-
сутність інформаційної підтримки;

– недостатній контроль за організацією та 
ходом самостійної роботи.

Перш за все, під час виконання студента-
ми самостійних робіт будь-якого типу, керівна 
роль повинна належати викладачу – він орга-
нізовує пізнавальну діяльність, а студент сам 
здійснює пізнання. Основне завдання викла-
дача – створення дидактичних і психологічних 
умов для виникнення і розвитку у студентів 
потреби в самоосвіті; він створює навчальне 
середовище, визначає структуру і логіку ін-
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телектуальної взаємодії. Викладач повинен 
знайти таке формулювання завдань, яке б ви-
кликало у студентів зацікавлення в роботі і 
прагнення виконати її якомога краще. Він ви-
значає ціль, зміст і об’єм кожної самостійної 
роботи, методи, які потрібно використовувати 
при виконанні різних видів самостійної робо-
ти. Студенти мають ясно уявляти собі, у чому 
полягає задача і яким чином перевірятиметься 
її виконання.

Звітність студентів перед викладачем ви-
ступає обов’язковою умовою організації са-
мостійної роботи. Це надає самостійній роботі 
усвідомлюваний, цілеспрямований характер і 
сприяє більш успішному її виконанню.

У такій взаємодії багато важить ініціатив-
на позиція викладача, рівень його педагогіч-
ного мислення, його критичність, здатність й 
уміння дотримуватись діалогу зі студентом; 
прагнення обґрунтувати власні погляди; здат-
ність до об’єктивної доброзичливої оцінки 
знань студентів і до самооцінки своєї викла-
дацької діяльності. Тут доречно нагадати і 
про деструктивні фактори, що мають місце в 
організації самостійної роботи студентів – це 
авторитарний стиль спілкування викладача 
і його небажання підкреслювати значущість 
здійсненої самостійної роботи студентів, хоча 
в окремих випадках, і не зовсім успішної.

Протягом останніх років нами накопиче-
но чималий власний досвід щодо організації 
самостійної роботи студентів. Ми знаємо і 
використовуємо технології її організації , які 
прийшли до нас з Європи, хоча для вітчиз-
няної освіти вони є інноваційними і вимага-
ють ретельного вивчення та адаптації. Тому 
логічним, на нашу думку, буде таке рішення: 
розробляти власний досвід на основі інфор-
маційних технологій, а потім адаптувати його 
до вимог компетентнісного підходу в рамках 
нової парадигми вищої освіти.

Розглянемо використання інформаційних 
технологій в організації самостійної роботи з 
урахуванням наших можливостей.

1. Пошук інформації у Мережі. Серед Ін-
тернет-ресурсів, якими найчастіше корис-
туються студенти у самостійній роботі, слід 
відзначити: електронні бібліотеки, освітні 
портали, тематичні сайти, бібліографічні бази 

даних, сайти періодичних видань, авторські 
сайти наших викладачів. Для ефективного по-
шуку інформації студент повинен чітко визна-
чати свої інформаційні потреби і правильно 
формулювати критерії пошуку;

2. Організація діалогу в Мережі ( організа-
ція самостійної роботи з використанням елек-
тронної пошти, соціальних мереж ВКонтакте, 
Facebook, Skype). Робота зі студентами в та-
кому форматі стає нагальною потребою часу. 

3. Створення тематичних web-сторінок і 
web-сайтів. Вони допомагають студентам ра-
ціонально використовувати час, відведений на 
самостійну роботу, (швидко шукати потрібну 
інформацію і використовувати її у навчально-
му процесі, що дозволяє розвивати критичне 
мислення, здатність аналізувати, синтезувати, 
оцінювати інформацію). 

4. Підготовка навчально-методичного за-
безпечення дисципліни. Викладач, готуючи 
для студентів комплект навчально-методич-
них матеріалів (підручник, дидактичні ма-
теріали, методичні вказівки тощо), може до-
дати туди спеціальні навчальні комп’ютерні 
програми, з якими студент може працювати 
автономно на власному комп’ютері, або отри-
мувати доступ до них через Інтернет. Зазна-
чені програми покликані надавати спеціальну 
оперативну допомогу студенту і здійснювати 
контроль за його роботою. Навчання за допо-
могою комп’ютерних програм повинно стати 
частиною традиційного навчального процесу 
або домінуючою формою навчання. Зазвичай, 
при цьому для здійснення зворотного зв’язку 
широко використовується електронна пошта і 
телеконференції.

Структура комп’ютерної навчальної про-
грами визначається наявністю системи управ-
ління (СУ) та навчального матеріалу (НМ), до 
якого входить зміст навчання: власне інфор-
маційний матеріал (структурований певним 
чином), контрольні запитання, вправи і тести. 

5. Створення викладачем методичних на-
вігаторів (путівників) самостійної роботи. 
Досвід роботи з інформаційними освітніми 
технологіями доводить, що викладачу потріб-
но створювати путівники самостійної роботи, 
що сприятиме створенню ефективно працю-
ючої системи навчання студентів. Включення 
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до матеріалів курсу і до методичних рекомен-
дацій щодо організації самостійної роботи по-
силань на Інтернет-ресурси допомагає студен-
там краще підготуватися до занять і засвоїти 
певний об’єм знань, передбачений освітньою 
програмою.

6. Використання інформаційних техно-
логій дозволяє здійснювати дистанційний 
зв’язок між викладачем і студентом, що до-
зволяє студенту вчитися у зручний для нього 
час, у зручному темпі і в будь-якому місці. Це 
особливо важливо для студентів, які поєдну-
ють навчання з роботою

7. Використання електронних (комп’ютер- 
них) підручників, причому, як готових, так і 
розроблених викладачем самостійно, з ураху-
ванням особливостей та вимог конкретного 
ВНЗ. Ці підручники легко замінити чи допо-
внити, вони дозволяють краще організувати на-
вчальний процес, індивідуалізувати навчання 
(за рахунок швидкості оволодіння матеріалом; 
відбору кожним студентом бажаного об’єму 
навчального матеріалу; зміни послідовності 
вивчення матеріалу через врахування інди-
відуальних можливостей кожного студента).

Поряд з тим, слід врахувати й суттєвий не-
долік в роботі з Інтернет-ресурсами – недо-
стовірність деякої інформації, наявність якої 
залежить від власника ресурсу (державна чи 
комерційна установа, приватна особа). 

Іншою важливою проблемою наших сту-
дентів є труднощі, пов’язані з відбором у ме-
режі необхідної інформації. Часто студенти 
«зкачують» інформацію і навіть не читають її, 
не розмірковують над нею. Викладачі доволі 
часто стикаються з ситуацією: студент прино-
сить величезну кількість матеріалів, знайде-
них в Інтернеті, не лише не знаючи, як іі вико-
ристовувати, але й не розуміючи, чи потрібна 
вона йому для написання реферату, відповіді 
на семінарі.

Наступною проблемою, пов’язаною з по-
шуком матеріалу в Інтернеті, є так званий 
«синдром інформаційної втоми», який харак-
теризується надмірною кількістю інформації і 
недостатньою кількістю знань. Часто студен-
ти витрачають багато часу, намагаючись зна-
йти потрібний матеріал, переглядають вели-
чезні масиви інформації, яка має формальний 

стосунок до запиту, а фактично, – непотрібної 
інформації, що знижує ефективність та вмо-
тивованість роботи студентів.

З метою вивчення уявлень студентів про 
значущість самостійної роботи, виявлення 
найцікавіших її форм, з’ясування ситуацій, 
які вимагають допомоги викладача, нами 
було проведено анкетування студентів Чер-
нігівського національного педагогічного уні-
верситету імені Т.Г.Шевченка. Крім того, нас 
цікавило питання: що пропонують студенти 
для вдосконалення організації та контролю 
самостійної роботи.

Нами було опитано студентів перших – 
п’ятих курсів в кількості 110 осіб, які навча-
ються на психолого-педагогічному факуль-
теті, факультеті початкового навчання та в 
Інституті історії, етнології і права.

Проведене дослідження дозволило вияви-
ти ставлення студентів до самостійної роботи 
та основні труднощі, які виникають в процесі 
її виконання.

Так, найбільш важливою мотивацією ви-
конання самостійної роботи у студентів 
всіх курсів виступає «можливість отрима-
ти бали» (1-й курс – 30%; 2-й курс – 62,5%;  
3-й курс – 72%; 5-й курс – 42,5%). На  
2-му місці – «можливість поповнити і погли-
бити знання», останнім варіантом відповіді в 
мотиваційній трійці є «можливість провити 
самостійність».

Не дуже радує той факт, що провідною 
мотивацією студентів всіх курсів виступає 
«можливість отримати бали» (очевидно, це 
пов’язано з рейтинговою системою, коли сту-
денти намагаються набрати якомога більше 
балів і успішно скласти іспити, що в свою 
чергу, дає можливість отримати стипендію 
тим , хто навчається на держзамовленні).

Найцікавішими видами самостійної ро-
боти студенти всіх курсів вважають «ро-
боту з використанням Інтернет-ресурсів», 
навчальними комп’ютерними програмами  
(1-й курс – 40% студентів; 2-й курс – 81%;  
5-й курс – 85%). Наступною за значущістю 
йде відповідь: «підготовка рефератів, допо-
відей, письмових звітів», на третьому місці – 
«робота з підручником» (1-й курс – 30% сту-
дентів; 2-й курс – 18,7%; 5-й курс – 0%).
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Тут ми чітко спостерігаємо ситуацію, коли 
студенти хочуть відповідати вимогам часу, 
тому все більше занурюються в Інтернет-дже-
рела і все менше читають друковану продук-
цію; отже, нам потрібно якомога швидше реа-
гувати на їх запити.

На запитання: «Яка допомога викладача 
вам потрібна під час виконання самостійної 
роботи?», відповіді студентів розподілилися 
таким чином. Найважливішим було: «пояс-
нення (інструктаж) викладача» (1-й курс – 
40% студентів; 2-й курс – 75%; 5-й курс – 
68%); на другому місці – «відповіді викладача 
на питання, які виникають в ході виконання 
самостійної роботи» і на третьому місці – «пе-
ревірка й аналіз результатів» (1-й курс – 30% 
студентів; 2-й курс – 43,5%; 5-й курс – 25,5%).

Такі відповіді змушують замислитись над 
питанням, чому навіть для п’ятикурсників 
(спеціалістів) важливим залишається пояс-
нення (інструктаж) викладача щодо виконан-
ня самостійної роботи, адже це може свідчити 
, що у них не сформувалося вміння й здатність 
планувати та організовувати власну роботу.

В якості побажань та пропозицій щодо ор-
ганізації самостійної роботи студенти висло-
вили ряд міркувань:

– зробити програму самостійної роботи з 
кожної навчальної дисципліни, довести її до 
досконалого рівня і надавати допомогу в ході 
її виконання;

– надавати точні джерела інформації для 
виконання завдань; проводити чіткий інструк-
таж; коригувати виконання самостійної роботи;

– переглянути вже існуючі завдання з са-
мостійної роботи, доповнити їх творчими за-
вданнями, особливо завданнями за вибором 
студента; зробити їх більш цікавими і розви-
вальними;

– студенти ППФ та ФПН пропонують про-
ведення екскурсій, зокрема, у Центри ран-
нього розвитку дитини , у Центри для дітей 
з особливими потребами (Розумка, Відро-
дження, Плюшеве дерево, Карамелька тощо), 
проведення там виробничих практик з метою 
ознайомлення із специфікою роботи цих за-
кладів і можливістю працювати над проекта-
ми, пов’язаними з роботою з такими дітьми. 
Нажаль, керівництво цих центрів і батьки ді-

тей з особливими потребами виступають про-
ти таких дезорганізуючих їх роботу ініціатив.

– використовувати Інтернет-ресурси, за-
проваджуючи їх для дистанційного обгово-
рення і уточнення завдань для самостійної 
роботи;

– давати більше завдань для спільної робо-
ти (в парах, діадах, тріадах);

– здійснювати прозорий контроль за вико-
нанням і результатами СР. Заохочувати до ви-
конання самостійної роботи не тільки балами, 
але й розвитком мотивації. Оцінювати якість, 
а не кількість виконаної роботи, причому, оці-
нювати об’єктивно.

Отже, студенти самі говорять нам про те, 
що слід зробити, формулюють умови, необ-
хідні для організації самостійної роботи.

Орієнтуючись на проведене теоретичне 
дослідження та результати анкетування, мож-
на доповнити перелік умов, які забезпечують 
ефективну організацію самостійної роботи 
студентів.

1. Самостійна робота студентів повинна 
бути цілісною системою, яка охоплює всі ета-
пи навчання студентів, тільки у цьому випадку 
буде помітним ефект від самостійної роботи.

2. Необхідно забезпечити наявність і до-
ступність для студентів всього навчально-ме-
тодичного і довідкового матеріалу. Повинні 
бути підготовлені як друковані, так й електро-
нні версії навчальних посібників, курсів лек-
цій по всіх навчальних дисциплінах.

3. Використовувати активні методи на-
вчання; запроваджувати у навчальний процес 
нові технології навчання (наприклад, ігрові 
методи; кейс-метод; портфоліо).

4. Завдання повинні мати професійно орі-
єнтований характер, а також відображати 
зміст дисципліни, що вивчається.

5. Необхідно частіше пропонувати про-
ектні завдання, які вимагають максимальної 
самостійності.

6. Забезпечувати кожну самостійну роботу 
компетентним критичним аналізом.

7. Створити і запровадити систему по-
точного і підсумкового контролю якості ви-
конання самостійної роботи. Найсучаснішим 
із засобів такого контролю виступає система 
тестових завдань.
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8. Викладач повинен забезпечувати необ-
хідний баланс між внутрішньою і зовніш-
ньою мотивацією студентів, що відіграє 
провідну роль у підвищенні ефективності 
самостійної роботи. Низька активність та за-
цікавленість студентів у власній освіті відби-
вається на якості їх підготовки. Власне тому 
завданням педагогів виступає створення 
умов, за яких студент бачитиме перспективи 
своєї діяльності.

9. Активно використовувати інформаційні 
технології, що дозволяють студенту у зручний 
для нього час, у зручному місці й темпі опано-
вувати навчальний матеріал.

10. Вдосконалювати систему проведення 
практик й науково-дослідницької роботи сту-
дентів, оскільки саме ці види навчальної ді-
яльності, у першу чергу, готують їх до само-
стійного виконання професійних завдань.

11. Вдосконалювати систему підготовки 
курсових і кваліфікаційних робіт з метою 
збільшення ролі студента у підборі матері-
алу, у пошуку шляхів вирішення сформу-
льованих завдань, в організації і проведенні  
дослідження.

Поряд з тим, викладачам слід враховувати 
й такі закономірності в організації самостій-
ної роботи:

– по мірі переходу студентів від курсу до 
курсу значення й об’єми самостійної роботи 
мають зростати;

– творча складова у самостійній роботі має 
тенденцію до збільшення на старших курсах;

– інформаційна підтримка організації са-
мостійної роботи стає абсолютно необхід-
ною, як для оперативного пошуку навчальних 
матеріалів, так і для автоматизованого обліку 
навчальних досягнень студентів.

Висновки. Ефективність освітнього про-
цесу визначається якістю викладання і само-
стійною пізнавальною діяльністю студентів. 
В умовах нової парадигми вищої освіти змі-
нюється характер роботи викладачів, виникає 
необхідність у підвищенні їх педагогічної ком-
петентності у питаннях наукової організації са-
мостійної роботи студентів. Особливо це стосу-
ється використання інформаційних технологій. 
Від студентів самостійна робота вимагає висо-
кого рівня розвитку самосвідомості, рефлексії, 
мотивації, самодисципліни й відповідальності.
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ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з 
 посиленою військовою та фізичною підготовкою»

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ,  
КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ – ОПЕРАТОРІВ З ОБРОБКИ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті розглядаються особливості підготовки компетентних в області операторів з обробки 

інформації та програмного забезпечення курсантів-операторів в умовах професійно-технічного на-
вчання. Була сформульована функціональна модель процесу формування інтегративної якості особис-
тості «компетентність в області операторів з обробки інформації та програмного забезпечення», 
спрямована на формування професійних і загальнокультурних компетенцій. 

Ключові слова: компетентність в області операторів з обробки інформації та програмного забез-
печення, професійні та загальнокультурні компетенції, компетентностей підхід, професійно-значу-
щі особистісні якості курсантів.

В статье рассматриваются особенности подготовки компетентных в области операторов по об-
работке информации и программного обеспечения курсантов-операторов в условиях профессионально-
технического обучения. Была сформулирована функциональная модель процесса формирования инте-
гративного качества личности «компетентность в области операторов по обработке информации 
и программного обеспечения», направленная на формирование профессиональных и общекультурных 
компетенций.

Ключевые слова: компетентность в области операторов по обработке информации и программ-
ного обеспечения, профессиональные и общекультурные компетенции, компетентности подход, про-
фессионально-значимые личностные качества курсантов.

The article considers the peculiarities of qualified operators in the field of information processing and 
software cadets-operators in vocational-technical education. Formulated functional model of formation of 
integrative personality “competence in the field of data processing operators and software”, aimed at forming 
professional and general skills.

Key words: competence of operators in the field of information processing and software professional and 
general cultural competence, competence approach professionally significant personal qualities of students.

Постановка проблеми. Соціально-еконо-
мічні зміни в сучасній Україні призвели до 
необхідності реформування багатьох соціаль-
них навчальних закладів країни, в тому числі і 
системі професійної освіти.

Головною рушійною силою цих реформ є 
зростання вимог до рівня інтелектуального і 
морального розвитку випускників навчально-
го закладу, а також до їх соціальної та профе-
сійної готовності до життя в сучасному дина-
мічному світі .

Це обумовлено тим, що на сьогоднішній 
день, запити роботодавців до рівня підготовки 
майбутніх фахівців складаються під впливом 
постійно змінюється ситуації на ринку праці і 
виробництві. Сучасний конкурентоспромож-
ний випускник, на думку роботодавців, пови-
нен володіти не тільки набором професійних 

якостей, а й деякими особистісними якостя-
ми, що сприяють їх успішної професійної ді-
яльності в певній галузі.

Іншими словами, роботодавцям не на-
стільки важлива кваліфікація випускника, 
яка представляється як результат професійної 
підготовки і має на увазі наявність у курсантів 
певних професійних умінь і навичок. Більшою 
мірою роботодавцям важлива компетентність 
майбутнього професіонала, як з’єднання на-
вичок, властивих кожному індивіду, в якому 
поєднуються кваліфікація з соціальною пове-
дінкою [1, с. 118].

Отже, реалізація компетентнісного під-
ходу в освітньому процесі вузу передбачає 
не просто передачу студентам деякого набо-
ру теоретичних знань і практичних навичок, 
а формування у них певних компетенцій, що 
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відповідають завданням і потребам, які став-
лять перед ними потенційні роботодавці.

Розуміння сутності компетентнісного під-
ходу, в свою чергу, передбачає розкриття зміс-
ту основних його термінів: «компетенція» і 
«компетентність». На основі проведеного ана-
лізу робіт вчених-дидактів з даної проблеми, 
нами було прийнято за основу думку, про те, 
що «компетенція» визначається як «володіння 
студентами сукупністю знань, умінь, навичок, 
досвіду, а також ціннісного ставлення до май-
бутньої професійної діяльності для вирішення 
конкретних завдань». У свою чергу, «компе-
тентність» приймається як «володіння пев-
ною компетенцією, тобто знаннями і досвідом 
власної діяльності, що дозволяють виносити 
судження і приймати рішення» [2, с. 207].

Формулювання цілей статті. Слід зазна-
чити, що всі існуючі компетенції можуть бути 
розділені на дві групи: загальнокультурні 
(універсальні, загальноосвітні) і професійні 
(предметно-специфічні, предметно-спеціалі-
зовані). Причому, набір професійних і загаль-
нокультурних компетенцій відрізняється для 
різних напрямків. Отже, при підготовці кон-
курентоспроможних випускників, необхідно 
виявити набір тих компетенцій, які будуть 
складати основу їх подальшої професійної ді-
яльності та на формування яких слід спряму-
вати педагогічні зусилля.

 В рамках даного дослідження, реалізація 
компетентнісного підходу здійснювалася при 
підготовці курсантів, що навчаються за напря-
мом 4113 – «Оператор з обробки інформації 
та програмного забезпечення», областю про-
фесійної діяльності яких є: системи та мережі, 
системи автоматизованого проектування та ін-
формаційної підтримки виробів, програмне за-
безпечення автоматизованих систем [2, с. 206].

Виклад основного матеріалу. Одними 
з основних об’єктів професійної діяльності 
курсантів даного напрямку є: обробка інфор-
мації, комплекси, системи та мережі, а також 
програмне забезпечення засобів автоматизо-
ваних систем (програми, програмні комплек-
си і системи).

Слід зазначити, що останнім часом отри-
мали все більшого розвитку і впровадження в 
різні сфери життєдіяльності мережеві інфор-

маційні технології, такі як Інтернет, електро-
нна пошта, Wi-Fi, IP-телефонія. Як результат, 
зросла потреба у висококваліфікованих фа-
хівцях – програмістів, операторів, мережевих 
і програмних інженерів [1, с. 123].

У цьому контексті стали підвищуватися 
вимоги до рівня підготовки курсантів – опе-
раторів з обробки інформації та прграмного 
забезпечення, які навчаються за напрямом 
4113 – «Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення». Зокрема, вони 
повинні не тільки здійснювати розробку про-
грамних систем і комплексів, а й бути здат-
ними реалізувати проектування обчислю-
вальних мереж, налаштування мережевого 
обладнання, супровід існуючого програмно-
го забезпечення для обслуговування клієн-
тів, що обумовлює введення в дане наукове 
дослідження поняття «компетентність в об-
ласті мережевих інформаційних технологій». 
В роботі нами відзначено, що під компе-
тентністю в області мережевих інформацій-
них технологій ми розуміємо «інтегративну 
якість особистості, як здатність вирішувати 
професійні проблеми і типові завдання в об-
ласті мережевих інформаційних технологій, 
що виникають в реальних ситуаціях при 
здійсненні професійної діяльності по роботі 
з обчислювальними мережами, що включає 
знання в області мережевих інформаційних 
технологій, вміння проектування і конфігу-
рації обчислювальних мереж; навички реа-
лізації мережевих протоколів за допомогою 
програмних засобів (мережеве програмуван-
ня), досвід самостійної творчої діяльності, 
ціннісне ставлення до майбутньої профе-
сійної діяльності, а також особистісні якості 
курсантів, позволяють здійснювати успішну 
професійнольну діяльність в області мереже-
вих інформаційних технологій та програмно-
го забезпечення» [3, с. 497].

Аналіз вимог ДНЗ «ТПК ПВФП» по спе-
ціальності 4113 – «Оператор з обробки ін-
формації та програмного забезпечення» , до-
зволив вибрати найбільш значимі професійні 
та загальнокультурні компетенції курсантів-
операторів, що сприяють формуванню у них 
компетентності в області мережевих інформа-
ційних технологій (таблиця 1).
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В ході проведеного педагогічного дослі-
дження, нами була розроблена інтегративна 
модель особистісної якості «компетентність 
в області обробки інформації та програмного 
забезпечення», що характеризує готовність 
випускника до здійснення професійної діяль-
ності в області програмування, і що включає 
основні елементи і характеристики, а також 
зв’язку між ними [2, с. 206].

 Дана якість курсанта-оператора об’єднує 
в собі два основних елементи – професійні та 
загальнокультурні компетенції. В свою чергу, 
професійні та загальнокультурні компетенції 
також включають в себе основні невід’ємні 
характеристики, на формування яких необхід-
но направити педагогічні зусилля.

Нами було висунуто припущення про те, 
що основними характеристиками професій-
них компетенцій є: знання в галузі мережевих 
інформаційних технологій; вміння проекту-
вання конфігурації обчислювальних мереж; 
реалізація мережевих протоколів за допомо-
гою програмних засобів (мережеве програму-
вання); досвід самостійної творчої діяльнос-
ті, а також ціннісне ставлення до майбутньої 
професійної діяльності.

Слід зазначити, що у своїй роботі також 
були вивчені кваліфікаційні вимоги (профе-
сійний стандарт) до рівня підготовки випус-
кників в області програмного забезпечення. 
Зокрема, в рамках даного дослідження, нами 
були розглянуті вимоги, які пред’являють 
роботодавці до фахівців з системного адміні-
стрування. На підставі цих вимог нами було 
виявлено, що характеристиками загально-
культурних компетенцій є певні особистісні 
якості курсантів-операторів, необхідні для 

успішної професійної діяльності в області 
програмного забезпечення та обробки інфор-
мації (професійно-значущі особистісні якості 
курсанта-оператора) (рис. 1).

В ході педагогічного дослідження, була 
розроблена функціональна модель процесу 
формування компетентності в області оброб-
ки інформації та прграмного забезпечення, 
яка відображає етапи, засоби і результат реа-
лізації даного процесу.

Для наочного уявлення розробленою функ-
ціональної моделі було використано засіб 
структурного моделювання BPWIN, з вико-
ристанням методології діаграм потоків даних 
DFD (Data Flow Diagram). Діаграми DFD опи-
сують функції обробки інформації, докумен-
ти, об’єкти, які беруть участь в обробці інфор-
мації та таблиці для зберігання документів.

Для формування і оцінки рівня сформова-
ності професійних і загальнокультурних ком-
петенцій використовуються різні педагогічні 
методи і засоби [5, с. 193].

В ході дослідження, на підставі власного 
практичного педагогічного досвіду та досвіду 
колег різних професійно-технічних закладів, 
було виявлено, що формування персональних 
компетенцій курсантів-операторів необхідно 
здійснювати при вивченні всіх дисциплін про-
фесійного циклу для організації як класної, 
так і самостійної роботи курсантів.

В якості методів і засобів формування 
професійних компетенцій можуть викорис-
товувати наступне: робота з електронним 
гіпертекстових підручником, перегляд муль-
тимедійних демонстраційних прикладів, про-
ходження тренувальних тестів, виконання 
тренувальних вправ і проблемних ситуацій, 

Таблиця 1
Професійна компетенція Загальнокультурна компетенція

 – розробка бізнес-планів і технічних за-
вдань на обладанання класів, лаболаторій 
комп’ютерним та системним обладнанням.

 – розробка компонентів програмних комплек-
сів і баз інформації, які використувуються 
сучасними методами технологій програму-
вання.

 – приймати участь в настройці і налаштуванні 
програмних комплексів.

 – володіння культурою логічного мислення, вміння до 
спілкування, аналізу, сприйманню інформації, постав-
лення цілі в вибуду шляху до її досягнення.

 – вміння логічно вміло, аргументовано і ясно складати 
усні і писльмову доповідь.

 – вміння використовувати нормативно правові документи 
в своїй роботі.

 – зростання до саморозвитку, підвищенню своєї кваліфіка-
ційної майстерності.

 – визнання соціальної значності своєї майбутньої професії, 
володіння високою мотивацією до виконання професіо-
нальної діяльності.
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рішення професійно-орієнтованих завдань, 
виконання лабораторних робіт, а також твор-
чих завдань з професійної проблеми, вивчен-
ня матеріалів професійних сайтів, тематичних 
форумів . У свою чергу, формування загально-
культурних компетенцій необхідно реалізову-
вати при вивченні дисциплін гуманітарного, 
соціального та економічного циклу, природ-
ничого циклу, а також професійного циклу 
при організації аудиторної роботи курсантів-
операторів. В рамках даного дослідження, 
було висунуто припущення про те, що осно-
вою загальнокультурних компетенцій є сфор-
мованість профессіонально значущих осо-
бистісних якостей курсантів, що дозволяють 
здійснювати успішну професійну діяльність 
в області мережевих інформаційних техноло-
гій (професіонально значимі якості курсан-

тів-операторів). Аналіз діяльності курсантів 
і викладачів, власний педагогічний досвід, а 
також вимоги сучасного інформаційно-тех-
нологічного стандарту дозволили визначити, 
що такими професіональними особистісни-
ми якостями є: системне мислення, кому-
нікабельність, стресостійкість, уважність і 
самостійність. Слід зазначити, що певне про-
фесіонально особистісна якість є основою 
формування конкретної загальнокультурної 
компетенції курсанта-оператора. 

З метою формування професіональних 
особистісних якостей курсантів-операторів, 
була розроблена педагогічна технологія, яка 
ґрунтується на використанні інтерактивних 
форм і методів організації освітнього процесу 
у навчальному закладі. Згідно з розробленою 
технологією, при проведенні аудиторних за-
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обробки інформації та 

програмного забезпечення

Професіональні 
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мереж
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програмування)
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програмних комплексів 

і баз інформації, які 
використувуються 

сучасними методами 
технологій 
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Рис. 1. Компетентність в області обробки інформації та програмного забезпечення
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нять пропонується використовувати такі ін-
терактивні форми і методи: урок з помилками, 
урок прес-конференція, урок парами, рольова 
гра, проблемний урок, технологія колектив-
ної взаємодії, мозковий штурм, тренінг, метод 
проектів, метод Case-study.

Використання зазначених інтерактивних 
форм і методів передбачає таку організацію 
навчального процесу, при якій неможливо 
неучасть в пізнавальному процесі. Вклю-
чають в себе стимулювання пізнавальної 
діяльності курсантів-операторів і втягують 
кожного учасника в розумову і поведінкову 
[4, с. 69].

Слід зазначити, що для формування ви-
явлених професійно-значущих особистісних 
якостей курсантів-операторів можуть вико-
ристовуватися багато з перерахованих інтер-
активних форм і методів. Однак для форму-
вання певної особистісної якості необхідно 
використовувати зазначені домінуючі форми 
і методи (рис. 2).

Як видно з малюнка 2, формуванню сис-
темного мислення сприяє використання ро-

льової гри, методу Case-study, а також методу 
мозкового штурму. Формуванню комуніка-
бельності сприяє використання рольової гри, 
методу Casestudy, технології колективної 
взаємодії, методу мозкового штурму, методу 
проектів, тренінги. На формування стресос-
тійкості направлено використання технології 
колективної взаємодії, урок парами і тренін-
гу. Формуванню уважності сприяє викорис-
тання технології колективної взаємодії, урок 
парами, урок з помилками, методу проектів, 
тренінги. І нарешті, на формування самостій-
ності направлено використання уроку пре-
ссконференция, уроку з помилками, методу 
Case-study, рольової гри, методів проектів і 
мозкового штурму [6, с. 18].

 Хотілося б відзначити, що для оцінки його 
розробленої педагогічної технології, були ви-
користані різноманітні діагностичні педаго-
гічні методи (анкетування, бесіда, тестування, 
оцінювання та спостереження). У контексті 
даного педагогічного дослідження, було ви-
сунуто припущення, про те, що для оцінки 
сформованості певного особистісного якості 

Рис. 2. Форми і методи формування особистісних якостей 

Вимоги 
загальноосвітнього

 стандарту

Формування 
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Формування 
комунікабельності

Формування 
стресостійкості

Формування 
уважності

Формування 
самостійності

Метод 
Case-study

Урок 
пресконференція

Технологія 
комплексної 

взаємодії

Рольова гра
Урок з помилками

Тренінг

Урок парами

Метод проектів
Вимоги 

професіонального
 стандарту

Сформований рівень 
загальнокультурних 

компетенцій



165

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

слід використовувати конкретні діагностичні 
методи [4, с. 67].

Так для оцінки сформованості системного 
мислення слід використовувати метод анкету-
вання; для оцінки сформований ності кому-
нікабельності – методи анкетування і бесіди; 
для оцінки сформованості стресостійкості 
слід використовувати методи тестування і 
спостереження; для оцінки сформованості 
уважності слід використовувати метод тесту-
вання; для оцінки самостійності слід викорис-
товувати методи спостереження і оцінюван-
ня. Таким чином, запропонована педагогічна 
технологія дозволить сформувати професійно 
значущі особистісні якості курсантів-опера-
торів, які є основними характеристиками за-
гальнокультурних компетенцій.

В результаті формування загальнокультур-
них і професійних компетенцій, у курсантів 
даного закладу, буде сформовано інтегратив-
ну якість «компетентність в області мереже-
вих інформаційних технологій», в результаті 
чого випускники будуть готові до професійної 
діяльності в сфері програмного забезпечення 
[5, с 195].

Отже, реалізація компетентнісного під-
ходу при формуванні професійно-значущих 
особистісних якостей курсантів-операторів 
передбачає широке використання в навчаль-
ному процесі активних та інтерактивних 
форм проведення занять. Запропонована в 
статті педагогічна технологія, спрямована на 
формування загальнокультурних компетен-
цій, як компонента компетентності в області 
мережевих інформаційних технологій кур-
сантів-операторів, ґрунтується на викорис-
танні в комплексі різних інтерактивних форм 
організації освітнього процесу, кожен з яких 
спрямований на формування тої чи іншої про-
фесійної якості курсанта [5, с 194].

 Хотілося б відзначити, що пропонована 
технологія успішно застосовується при підго-
товці курсантів за напрямом 4113 – «Оператор 
з обробки інформації та програмного забезпе-
чення» протягом року, в ДНЗ «Тернопільський 

професійний коледж з посиленою військовою 
та фізичною підготовкою». Впровадження да-
ної методики дозволило значно підвищити рі-
вень сформованості компетентності в області 
мережевих інформаційних технологій курсан-
тів-операторів [6, с 20].

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Резюмуючи вищесказане можна зро-
бити висновок з наступного:

• В професійно-технічній системі освіти 
відбувається перегляд підходу до організації 
процесу навчання курсантів даного навчаль-
ного закладу, а саме реалізується перехід від 
формування знань, умінь і навичок до сукуп-
ності компетенцій, тобто реалізацію компе-
тентнісного підходу.

• Бурхливий розвиток мережевих інфор-
маційних мереж та програмного забезпе-
чення вимагає підготовки фахівців, здатних 
реалізувати проектування обчислювальних 
мереж, налаштування обладнання, вміння 
до правильної обробки інформації. Отже, 
в навчальному закладі повинна бути реалі-
зована така організація навчального проце-
су, яка сприятиме формуванню у курсантів 
компетентності в області мережевих інфор-
маційних технологій та програмного забез-
печення.

• Компетентність у галузі оператор з оброб-
ки інформації та програмного забезпечення, є 
інтегративна якість особистості, що включає 
два основних елементи: профессіональні та 
загальнокультурні компетенції.

• При підготовці конкурентоспроможних 
випускників, основні педагогічні зусилля 
необхідно направити на формування загаль-
нокультурних компетенцій, основу яких скла-
дають професійно-значущі особистісні якості 
курсантів-операторів.

• З метою реалізації компетентного під-
ходу, при формуванні загальнокультурних 
компетенцій, була розроблена педагогічна 
технологія, заснована на використанні інтер-
активних форм і методів організації освітньо-
го процесу у навчальному закладі.
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Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
НА ПОДІЛЛІ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

У статті розглянуто питання дослідження керівництва та організації навчально-виховного про-
цесу педагогічних закладів Поділля в процесі професійної підготовки висококваліфікованих педагогіч-
них кадрів. Розкрито питання української системи освіти як важливої складової виховання та на-
вчання молодого покоління відповідно до викликів ХХІ століття

Ключові слова: освіта, професійна підготовка, навчально-виховний процес, керівництво педагогіч-
ним закладом.

В статье рассмотрены вопросы исследования организации учебно-воспитательным процессом пе-
дагогических заведений на Подолье в процессе профессиональной подготовки высококвалифицирован-
ных педагогических кадров. Раскрыты вопросы украинской системы образования как важной состав-
ляющей воспитания и обучения молодого поколения в соответствии с вызовами XXI века

Ключевые слова: образование, профессиональная подготовка, учебно-воспитательный процесс, ру-
ководство педагогическим учреждением.

The article deals with the issues of research of the organization of the educational process of pedagogical 
institutions of Podillia region in the process of professional training of highly qualified teachers. The ques-
tions of the Ukrainian system of education as an important component of education and training of the young 
generation in accordance with the challenges of the XXI century have been revealed. 

Key words: education, professional training, primary schools, general secondary educational institutions.

Актуальність статті. Вирішення склад-
них завдань інтеграції вітчизняної освіти в 
світовий освітній простір неможливе без ре-
тельного вивчення власного історичного ми-
нулого, ознайомлення з педагогічною спад-
щиною видатних теоретиків і практиків, які 
стояли біля витоків педагогічної освіти.

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Проблема якості освіти та підготовка 
висококваліфікованих кадрів на сучасному 
етапі розвитку України набуває все більшої 
актуальності. Початок ХХІ ст. ознаменова-
ний глобальними трансформаціями, стрімким 
економічним та інформаційно-технологічним 
розвитком, вимагає вчителя-професіонала, 
озброєного новітніми технологіями, метода-
ми і методиками учіння, універсальними зна-
ннями для здійснення освіти і виховання під-
ростаючого покоління.

Підґрунтям підготовки сучасного вчите-
ля є закони України «Про освіту», «Про за-
гальну середню освіту», закон України «Про 
вищу освіту», Державна програма «Вчитель», 
Концепція педагогічної освіти, Національна 
доктрина розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 рр. та інші.

Так, у державній програмі «Вчитель» вка-
зано, що саме вчителю належить ключова 
роль в освіті, адже через його діяльність від-
бувається становлення громадянина як осо-
бистості й фахівця, зміцнюється інтелекту-
альний та духовний потенціал нації [1, c. 2].

Головною метою системи вищої педагогіч-
ної освіти є професійна підготовка вчителів 
високої кваліфікації згідно з соціальним за-
мовленням. Тому в останні роки перегляда-
ється система педагогічної освіти в Україні, 
яка здебільшого була спрямована на оволодін-
ня знаннями і вміннями з окремих спеціаль-
них дисциплін і не завжди забезпечувала про-
фесійну підготовленість учителя до цілісного 
гуманно-демократичного виховання учнів і 
творчого самовдосконалення власної особис-
тості [4, c. 7].

Проблема становлення та розвитку серед-
ніх навчальних закладів на Поділлі у зазна-
чений період все більше привертає увагу на-
уковців, дослідників історії краю.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Теоретичні та методологічні засади 
професійної підготовки майбутніх вчителів 
висвітлено у працях С. Гончаренка, Л. Кон-
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драшової, В. Кременя, О. Савченко. важливе 
значення в розвитку професійної професійної 
педагогічної освіти мають дослідження Н. Бі-
бік, О. Біди, М. Вашуленка, С. Мартиненка, 
М. Марусинець та ін. Підготовці педагогічних 
кадрів на Поділлі присвячені наукові доробки 
П. Каньоси, Г. Мітіна, І. Сесака, Л. Третяка, 
Т. Конькової та ін.

Необхідно також зазначити, що певні аспек-
ти підготовка педагогічних кадрів на Поділлі 
висвітлені в працях сучасних вчених Л. Ано-
хіної, Ю. Бабанського, С. Гановського, В. Гу-
цала, С. Світленко, І. Сесака, Л. Дровозюк, 
П. Каньоси, Г. Мітіна, Т. Столярчук та інших.

Формулювання цілей статті. Висвітлен-
ня ідей керівництва та організації навчально-
виховного процесу педагогічних закладів По-
ділля в історії вітчизняної педагогічної думки 
на початку ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Історія роз-
витку педагогічних навчальних закладів по-
чатку ХХ століття є основою, що сприятиме 
удосконаленню української системи освіти 
як важливої складової виховання та навчання 
молодого покоління відповідно до викликів 
ХХІ століття. У цьому контексті великого зна-
чення набуває поглиблення знань про досвід 
організації навчально-виховного процессу 
[3, c. 210].

На початку ХХ століття перебудовувався 
весь устрій соціально-економічної життєді-
яльності. У зв’язку з цим великого значення 
набувала підготовка висококваліфікованого 
вчителя початкових закладів освіти. Відсут-
ність українських учителів гальмувала процес 
становлення національної школи. Початкові 
заклади страждали від нестачі вчителів, які б 
достатньо володіли українською мовою. Слід 
зазначити, що й рівень педагогічної освіти 
більшості вчителів був досить низьким. 

Загальноосвітні навчальні заклади, в яких 
здійснювалось початкове навчання письму, ліч-
бі і читанню, давались елементарні відомості з 
природознавства, географії та історії, існували 
в середні віки і навіть в стародавньому світі. 
Але під назвою народних училищ вони сфор-
мувались лише у ХVIII–XIX століттях [5, c. 28].

Значне місце у новій шкільній системі 
освіти поряд з університетами та гімназіями 

займали повітові та парафіяльні училища. 
Народні училища називались приходськи-
ми і термін навчання в них був один рік.  
До початкових народних училищ відомства 
Міністерства народної освіти, згідно закону 
1874 року, який діяв практично без змін до 
початку ХХ століття, належали парафіяль-
ні школи, народні училища, інші відомства 
(сільські училища різних назв), Недільні шко-
ли [5, c. 28-29].

На початку XX ст., на території Поді-
лля, були створені реальні училища в Про-
скурові (1904 р.), Барі (1906 р.), Кам’янець-
Подільському (1907 р.). Велика увага в 
реальному училищі приділялась предметам 
природничо-математичного циклів, а також 
географії, історії та креслення. В молодших 
класах учні вивчали каліграфію. У зв’язку із 
забороною викладання в навчальних закладах 
української мови, заняття велися виключно на 
російській.

У 1917–1918 навчальному році Кам’янець-
Подільська учительська семінарія продовжу-
вала функціонувати. Діяльність закладу ви-
значалася його статутом, який затверджувався 
Міністерством освіти.

На освітянських з’їздах, нарадах, зборах, 
першочергового значення набувало питання 
відкриття курсів та навчальних закладів (ін-
ститутів), де здійснювалася б підготовка вчи-
телів початкових класів. Починаючи з 1917 р., 
підготовка вчительських кадрів проводилась 
в учительських інститутах [2, c. 10]. Зміст 
даних предметів, насамперед, передбачав де-
тальне вивчення майбутніми вчителями мето-
дичних особливостей викладання навчальних 
дисциплін у початковій школі; спрямовував 
на формування у майбутніх вчителів профе-
сійних умінь, необхідних для ефективного 
здійснення навчально-виховного процесу мо-
лодших школярів.

Початкові школи на Поділлі підпорядкову-
вались в основному двом відомствам: Мініс-
терству народної освіти (ці школи називались 
міністерськими) і церковному відомству – 
Святійшому Синоду (церковно-парафіяльні 
школи та школи грамоти). З 1904 р., коли на 
Поділлі з’являлись земські установи (органи 
місцевого самоуправління), частина турбот 
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про початкові школи, особливо про їх матері-
альне забезпечення перейшла до них [5, c. 30].

Підготовка висококваліфікованих кадрів 
початкової освіти на початку ХХ століття 
набувала великого значення й потребувала 
розв’язання. Саме тому, з метою підвищення 
якості освіти та перепідготовки вчителів по-
чаткових класів (особливо для сільської міс-
цевості) були створені вищі педагогічні кур-
си, засновані на базі колишніх учительських 
семінарій, перейменованих у 1920 р. на пе-
дагогічні школи. А вже у 1921 р. всі педаго-
гічні школи були реорганізовані в трирічні 
педагогічні курси, перейменовані у 1925 р. у 
педтехнікуми.

В управлінні навчально-виховним проце-
сом на Поділлі велика увага приділялась поєд-
нання ефективного керівництва педагогічного 
закладу з творчою активністю його працівни-
ків. Трудовий колектив брав участь не лише 
у здійсненні навчально-виховного процесу, 
а й в обговоренні та вирішенні державних і 
громадських справ, питаннях управління за-
кладом. І, найголовніше, відігравав важливу 
роль у реорганізації педагогічного процесу у 
зв’язку з реформуванням професійної підго-
товки майбутнього вчителя початкових класів 
на початку ХХ ст. 

У зв’язку з цим, керівні органи Поділля 
важливою умовою невпинного поліпшення 
усієї системи навчання і виховання вбачали у 
згуртуванні педагогічного колективу. 

Директор був найвідповідальнішою осо-
бою, що здійснювала контроль і керівництво 
педагогічним процесом, відповідав за ство-

рення сприятливих психолого-педагогічних 
умов для підвищення кваліфікації працівни-
ків, за зміст та організацію навчально-вихов-
ної роботи освітнього закладу. 

Виховання майбутнього вчителя початко-
вих класів у педагогічних закладах на Поді-
ллі відбувалось за спеціально організованою 
системою навчання та виховання. Відповідно 
до цього, у навчальній документації постійно 
оновлювався зміст, систематично вносились 
корективи та уточнення. 

Важливою умовою успішного вирішення 
завдань педагогічних закладів Поділля було 
функціонування методичної, освітньої та 
виховної роботи з педагогічними кадрами. 
Здійснювалася вона в кількох напрямах: під-
вищення ідейно-політичного, науково-теоре-
тичного, загальнокультурного рівня, вдоско-
налення педагогічної кваліфікації викладачів 
і т. д.

Висновки дослідження. Таким чином, у 
процесі історико-педагогічного досліджен-
ня проблеми виявлено, що незважаючи на 
постійні соціально-політичні зміни в житті 
суспільства в Україні на початку 20 століття, 
активно вирішувалися питання підготовки 
вчителів та кадрового забезпечення установ 
початкової освіти.

Для сучасних педагогів і науковців важли-
во пам’ятати, що обґрунтована перспектива 
сучасних новаторських задумів має минуле і 
варто не відривати логічний спосіб пізнання 
від історичного. Будучи новатором, слід збері-
гати і використовувати кращі традиції історії 
педагогіки.
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ  
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА У ГРІ

У статті представлено попередні результати дослідження особливостей пізнавальної діяльнос-
ті дітей із синдромом Дауна; визначено можливості використання гри для активізації пізнавальної  
діяльності дітей із синдромом Дауна; подано рекомендації щодо організації ігрової діяльності з даною 
категорією дітей дошкільного віку.

Ключові слова: синдром Дауна, дитина з синдромом Дауна, дошкільний вік, гра, дидактична гра, 
активізація пізнавальної діяльності.

В статье представлены предварительные результаты исследования особенностей познаватель-
ной деятельности детей с синдромом Дауна; определены возможности использования игры для акти-
визации познавательной деятельности детей с синдромом Дауна; даны рекомендации по организации 
игровой деятельности с данной категорией детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: синдром Дауна, ребенок с синдромом Дауна, дошкольный возраст, игра, дидакти-
ческая игра, активизация познавательной деятельности.

The article presents the preliminary results of cognitive activity research of children with Down’s syn-
drome; identified the possibility of using games to enhance the learning of children with Down’s syndrome; 
recommendations are given for the organization of gaming activities this category preschool children.

Key words: Down’s syndrome, a child with Down’s syndrome, preschool age, game, didactic game, activa-
tion of cognitive activity.

Актуальність. За даними МОЗ України, в 
останнє десятиліття прослідковується тенден-
ція до збільшення кількості дітей, народжених 
з синдромом Дауна. Частота народжуваності 
дітей з цим синдромом в середньому стано-
вить 1 випадок на 600-700 новонароджених. 
Згідно зі звітом Центру медичної статистики 
МОЗ України за 2015 рік, зареєстровано 400–
450 дітей із встановленим синдромом Дауна 
у віці до 1-го року. У 2014 році в Україні було 
зареєстровано 390 таких дітей, це, приблизно, 
на 100 дітей більше, ніж у 2000-х роках. 

Відповідно, перед спеціальною педагогі-
кою постає важливе завдання грамотного та 
ефективного навчання і виховання даної кате-
горії дітей.

Постановка проблеми. Сучасні дослі-
дження показують, що практично всі люди 
із синдромом Дауна відстають у розвитку, 
але всередині цієї групи їх інтелектуальний 
рівень сильно розрізняється від незначного 

відставання до середнього та важкого ступе-
ня відставання. Більшість дітей з синдромом 
Дауна можуть навчитися ходити, говорити, 
читати, писати, взагалі, робити велику части-
ну того, що вміють робити інші діти, потрібно 
лише забезпечувати їм адекватне середовище 
життя і застосовувати відповідні програми  
навчання. 

Такі перспективи показують новітні до-
слідження педагогів, психологів, логопедів, 
дефектологів, лікарів. Вони дають нові дані 
та більш конкретну картину особливостей, 
поглиблюючи знання про витоки хвороби та 
різні сфери фізіології і психіки таких дітей. 

Досвід зарубіжних спеціалістів на разі 
складає вагому частку загального надбання в 
роботі із «сонячними» дітьми. Проте, з пли-
ном часу виникає необхідність у розробці но-
вих методик та поліпшенні вже існуючих.

Саме тому проблема використання дидак-
тичної гри, котра дозволяє варіювати та зна-
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ходити все нові і нові підходи до розвитку піз-
навальної діяльності дітей із синдром Дауна, є 
актуальною та важливою для сьогодення. 

На педагогічну гру як засіб розвитку осо-
бистості дитини звертали увагу такі відомі 
педагоги та психологи, як Я. Коменський, 
А. Макаренко, С. Рубінштейн, І. Сікорський, 
А. Сухомлинський, К. Ушинський та інші вчені.

Значний вклад у вивчення проблем дітей 
із синдромом Дауна зробили такі вчені як 
М. Блюміна, О. Гречаніна, Е. Давиденкова, 
З. Забрамна, В. Ліберман, Н. Лур’є, М. Пев-
знер, Р. Сухарева, Е. Самодумская, В. Штиль-
банс, та інші науковці.

Формування цілей статті. За мету у даній 
статті ставимо дослідити особливості пізна-
вальної діяльності дітей із синдромом Дауна, 
а також визначити можливості використання 
гри для активізації пізнавальної діяльності ді-
тей із синдромом Дауна.

Виклад основного матеріалу. Дошкільне 
дитинство – це період з моменту усвідомлен-
ня себе членом людського суспільства (при-
близно з 2-3 років) до моменту систематич-
ного навчання (6-7 років). Тут вирішальну 
роль грають не календарні строки розвитку, 
а соціальні фактори формування особистості. 
Таким чином, для дитини із синдромом Дау-
на дошкільний вік може дещо розтягуватися 
у часі [2].

До специфічних особливостей дітей до-
шкільного віку із синдромом Дауна Т. Медве-
дєва відносить такі:

1. Повільне формування понять і станов-
лення навичок: 

– зниження темпу сприйняття і уповільне-
не формування відповіді;

– необхідність великої кількості повторень 
для засвоєння матеріалу; 

– низький рівень узагальнення матеріалу;
– втрата тих навичок, які виявляються не-

достатньо затребуваними.
2. Низька здатність оперувати декількома 

поняттями одночасно, з чим пов’язані: 
– труднощі, що виникають у дитини, коли 

йому необхідно об’єднати нову інформацію з 
уже вивченим матеріалом; 

– складності з перенесенням засвоєних на-
вичок з однієї ситуації в іншу;

– труднощі при виконанні завдань, що ви-
магають оперування кількома ознаками пред-
мета, або виконання це нирки дій; 

– порушення ціленаправленості і плану-
вання дій.

3. Нерівномірність розвитку дитини в різ-
них сферах (руховій, мовленнєвій, соціально 
емоційній) і тісний зв’язок когнітивного роз-
витку з розвитком інших сфер. 

4. Особливістю предметно практичного 
мислення, характерного для цього віку, є необ-
хідність використання декількох аналізаторів 
одночасно для створення цілісного образу (зір, 
слух, тактильна чутливість, пропріорецепція). 
Найкращі результати дає зорово-тілесний 
аналізатор, тобто найкращим поясненням 
для дитини виявляється дія, яку він вико-
нує, наслідуючи дорослого або разом з ним. 

5. Порушення сенсорного сприйняття, що 
буває пов’язано зі зниженою чутливістю час-
то зустрічаються порушення зору та слуху.

6. Діти з синдромом Дауна володіють різ-
ним вихідним рівнями розвитку, і темпи їх 
розвитку також можуть суттєво різнитися [4].

Результати вивчення особливостей розу-
мової діяльності дошкільників з синдромом 
Дауна показали, що можливості вирішення 
завдань на класифікацію та узагальнення в 
дошкільному віці у дітей із синдромом Дауна 
обмежені, – це пов’язано з порушенням таких 
процесів як аналіз, порівняння та узагальнення. 

Відзначаємо і низький рівень розвитку мов-
них процесів. Обмеження мовленнєвої діяль-
ності дітей з синдромом Дауна не дозволяють 
їм подолати розрив між умінням вичленовува-
ти узагальнені групи об’єктів і можливістю їх 
продукувати вербально, що в підсумку значно 
деформує продуктивність процесів мислення. 
Діти розуміють звернену до них мову, але не 
можуть оперувати навіть найпростішими по-
няттями. Більшість їх намірів можна зрозумі-
ти лише візуально, що характерно для дітей 
молодшого віку (наприклад, протягування рук 
вперед, замість слова «дай»). Ці особливості 
розвитку психічної діяльності повинні стати 
предметом педагогічних корекційних заходів.

Виконання дітьми з синдромом Дауна різ-
них ігрових завдань дозволило виявити й за-
гальні особливості порушення уваги: погана 
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фіксація, слабкість активної довільної уваги, 
труднощі переключення уваги, підвищена 
непосидючість та втомлюваність. Під час ви-
конання різних дидактичних ігор помічено, 
що стійкість уваги дітей з синдромом Дауна 
пов’язана з мотивацією дитини до виконання 
завдання.

Виявлені порушення безпосередньо впли-
вають на здатність до пізнавальної діяльності.

Результати дослідження також показали, 
що процес розвитку дитини з синдромом Да-
уна відбувається надзвичайно своєрідно, не-
рівномірно, що обумовлено не тільки впли-
вом патологічних біологічних чинників, але і 
характером соціальних умов життя. Дефіцит 
мовленнєвої та інтелектуальної діяльності в 
дітей дошкільного віку найбільш яскраво ви-
ражений у вихованців спеціальних інтернат-
них установ. 

На нашу думку, це пов’язано з тим, що в 
установах даного типу відсутні постійні со-
ціальні і культурні умови для розвитку дітей. 
Адже увага педагогічного колективу не може 
бути прикована виключно до однієї дитини, 
а результати нашого дослідження показують, 
що лише індивідуальна робота здатна дати по-
мітні, значні результати. 

Таким чином, відзначаємо, що лише сис-
тематична та послідовна індивідуальна ро-
бота педагога й дитини може дати результат, 
котрий буде виражатися у підвищенні пізна-
вальної активності дітей. Активізація хоча б 
одного із процесів когнітивної сфери тягне за 
собою розвиток інших, хоч і меншою мірою. 
Це пов’язано з нерозривністю зв’язків між 
процесами, кожен з них перетікає в інший. 

Для дітей із синдромом Дауна важливим 
є розвиток такої складової пізнавальної ді-
яльності, як мова. Для розвитку мови та за-
гального фізичного стану в дошкільному віці 
добре використовувати ігри, де поєднана мов-
леннєва діяльність із загальною активністю 
тіла, тобто крупною моторикою. Також слід 
звертати увагу на розвиток дрібної моторики, 
якомога більше насичувати ігри завданнями 
на її розвиток [1].

Для розвитку пізнавальної сфери дітей 
дошкільного віку існує безліч ігор. Зокрема, 
специфічні ігри для дітей із синдромом Дау-

на широко представлені в працях Т. Лимар, 
Т. Медведєвої. Можна також використовува-
ти багатий арсенал дидактичних ігор для до-
шкільного віку, описаний іншими педагогами 
та дефектологами. Також можливо використо-
вувати всі інші ігри, особливістю, можливо, 
стане їх попереднє спрощення та подальше 
ускладнення, залежно від здібностей дитини.

Дидактичні ігри є важливим, значущим 
елементом активізації пізнавальної діяльнос-
ті дитини у період дошкільного віку, вони не 
лише навчають та корегують, але і виступають 
гарним помічником у підготовці ґрунту для 
подальшого розвитку особистості. Вони на-
стільки різнофункціональні, що можуть одно-
часно впливати на декілька сфер. Наприклад, 
одна дидактична гра здатна розвивати дрібну 
моторику, пам’ять, увагу, мислення, мовлен-
ня тощо. А оскільки всі когнітивні процеси 
взаємопов’язані, то можна сказати, що гра 
первинно впливає наприклад, на моторику, а 
вторинно – на мислення та мову дитини. 

Як бачимо, провідне місце у розвитку ди-
тини належить грі – найважливішому виду 
діяльності у період дошкільного віку. Це зви-
чайно, не означає, що до і після цього часу 
дитина не грається. Проте для гри як най-
важливішого засобу виховання відводиться 
нетривалий період дитинства, всього чотири-
п’ять років, коли від її різноманітності, змісту, 
емоційної та інтелектуальної насиченості дій-
сно залежать результати розвитку пізнаваль-
них процесів, індивідуальності та соціалізації 
особистості [6].

Важливим під час вибору ігор для дошкіль-
ників з синдромом Дауна є спрямованість на 
підготовку до реального життя та взаємодії у 
соціальному середовищі. Тому краще обирати 
ігри, в котрих є посилання на предмети соці-
ального вжитку, соціальні процеси.

Використовуючи дидактичні ігри на кон-
струювання та сортування, розвиток уваги та 
пам’яті з метою активізації пізнавальної ді-
яльності, необхідно враховувати той ключо-
вий момент, що всі ігри для розвитку пізна-
вальної діяльності мають дещо відрізнятися 
від навчальних ігор на основних заняттях.

Функціонально всі види дидактичних ігор 
зорієнтовані на те, щоб навчати і розвивати ді-
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тей через ігровий задум. Ця їх автодидактична 
властивість зумовлює особливості роботи пе-
дагога щодо використання ігрових прийомів у 
розвитку дитини з синдромом Дауна.

Б. Нікітін умовно ділить дидактичну гру 
на три етапи. Кожному етапу гри відповіда-
ють визначені педагогічні завдання. На пер-
шому етапі педагог зацікавлює дитину грою, 
створює радісне чекання нової гри, викликає 
бажання гратись. На другому – виступає не 
тільки як спостерігач, але і як рівноправний 
партнер, що вміє вчасно прийти на допомогу, 
справедливо оцінити поведінку дитини у грі. 
На третьому етапі роль педагога полягає в 
оцінці дитячої творчості при розв’язанні ігро-
вих задач [5]. 

Роль вихователя буває різноманітною: він 
може бути прямим учасником гри, порадни-
ком, помічником тощо. Але в усіх випадках 
вихователь, уважно ставлячись до задумів і 
прагнень дитини, не стримуючи її ініціативи 
і самостійності, впливає на хід гри, створює 
умови для її розгортання, для розвитку дитя-
чої винахідливості, творчості [7]. 

Робота із дітьми з синдром Дауна у пері-
од дошкільного віку в переважній більшості 
носить індивідуальний характер, але розвиток 
соціального аспекту є важливим, тому вихо-
ватель має бути активним учасником гри, а не 
просто педагогом, який дає інструкції і пасив-
но спостерігає.

Організація дидактичних ігор з дітьми з 
особливими потребами здійснюється педаго-
гом, на думку Є. Удальцової, в трьох основних 
напрямках: підготовка до проведення дидак-
тичної гри, її проведення та аналіз. Підготов-
ка відбувається без залучення дитини, ана-
ліз – разом з дитиною та окремо педагогом. 
Після аналізу вихователь робить висновки та 
припущення щодо подальшої роботи.

Аналізуючи методичні рекомендації щодо 
проведення ігор, ми помітили, що педагоги та 
вчені по-різному бачать цей процес. Однак не-
зважаючи на це, в їх порадах є спільні риси. 
На основі опрацьованої літератури та власних 
спостережень, ми спробували вивести власні 
рекомендації для проведення дидактичних 
ігор з дітьми із синдромом Дауна дошкільно-
го віку. 

Серед них виокремлюємо такі:
– ретельна підготовка педагога до вибору 

ігор на основі попередніх спостережень, ви-
вчення документації та результатів дослід-
жень;

– тривалість гри. Ігри не повинні бути 
довготривалими: для дітей дошкільного віку 
із синдромом Дауна достатньо, щоб гра три-
вала 10-15 хв і важливо, щоб весь цей час не 
знижувалась розумова активність дітини, не 
падав інтерес до поставленої задачі. Проте, 
якщо раніше з дитиною подібні заняття не 
проводилися, час гри різко зменшується до 
5 та менше хвилин. Погана фіксація уваги та 
недостатньо гарне сприймання роблять не-
можливим довготривалу гру;

– використання елементів активності, на-
віть під час статичних ігор. Нами помічено, 
що для дітей з даною нозологією краще підхо-
дять активні ігри, або включення їх елементів, 
під час яких можна пересуватися кімнатою, 
робити активні рухи;

– максимальне залучення різних аналіза-
торів; 

– використання великої кількості наочного 
матеріалу;

– постійний розвиток дрібної та крупної 
моторики;

– дотримання дидактичних принципів, 
особливо таких, як урахування індивідуаль-
них особливостей і зв’язок із життям;

– постійне повторення попередніх ігор на 
наступних заняттях. 

Повторення є важливим елементом робо-
ти. Мова йде не про повне відтворення ігро-
вих дій, а про використання певних елемен-
тів попередньої гри. Проте, все залежить 
від індивідуальних особливостей дитини. 
Якщо вона справляється погано, то гра  
дещо трансформується, але все одно про-
водиться аж до того часу, доки не буде за-
своєна дитиною. А потім – ще через деякий 
час, щоб побачити, чи дійсно малюк зберіг 
інформацію, котра йому давалася. Адже, 
пам’ять є одним з найкраще розвинених та 
готових до удосконалення когнітивних про-
цесів таких дітей.

Буває, що після гри знання, уміння і нави-
чки учнів не зростають, це означає, що гра не 
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є ефективною і не дає очікуваних результатів, 
тоді треба шукати причини таких наслідків. Їх 
може бути дві:

– якість самої гри низька і не відповідає 
вимогам;

– методика проведення гри неправильна.
Таким чином, важливим під час проведен-

ня гри із дітьми з синдромом Дауна є роль 
вихователя, його освіченість та попередня 
підготовка до гри (з урахуванням індивідуаль-
но-вікових особливостей дитини), вибір самої 
гри та матеріалів до неї, встановлення часо-
вих рамок, дотримання методики проведення 
гри, аналіз після ігрової діяльності. Важливо 
пам’ятати, що дидактична гра є не забавою, 

а діяльністю, котра покликана активізувати та 
розвивати пізнавальні процеси дитини. 

Висновок. Отже, діти із синдромом Дауна 
здатні розвиватися та покращувати показники 
своєї пізнавальної діяльності. Усе залежить 
від грамотно організованих ігрових дій. Акти-
візація пізнавальної сфери та загальний роз-
виток дітей із синдромом Дауна відбувається 
дуже повільно, тому не треба чекати швидких 
та разючих результатів. Вони можуть бути 
ледве помітними, але якщо хоч ледь помітні 
результати є – це вже позитивні зрушення. Ба-
чимо практичну необхідність у продовженні 
корекційно-розвивальної роботи у даному на-
прямі із подальшою обробкою результатів.
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КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
Стаття присвячена дослідженню доцільності використання художніх фільмів в процесі форму-

вання турецькомовної лексичної компетентності. У статті схарактеризовано поняття «лексична 
компетентність» та окреслено основні етапи її формування, проаналізовано роль використання ху-
дожніх фільмів як засобу навчання, подано приклади вправ із використанням художніх фільмів, дове-
дено, що художні фільми є не лише важливим засобом навчання турецької мови, а й засобом формуван-
ня лінгвокраїнознавчої компетентності, без якої оволодіння іноземною мовою є неможливим. 

Ключові слова: турецька мова, лексична компетентність, лінгвокраїнознавча компетентність, 
художні фільми. 

Статья посвящена исследованию целесообразности использования художественных фильмов в 
процессе формирования лексической компетентности турецкого языка. В статье охарактеризова-
но понятие «лексическая компетентность» и основные этапы ее формирования, проанализирована 
роль использования художественных фильмов как средства обучения, предложено примеры упражне-
ний с использованием художественных фильмов, доказано, что художественные фильмы являются 
не только важным средством обучения турецкого языка, но и средством формирования лингвострано-
ведческой компетентности, без которой овладение иностранным языком невозможно. 

Ключевые слова: турецкий язык, лексическая компетентность, лингвострановедческая компе-
тентность, художественные фильмы. 

The article is devoted to the study of expediency of using films within the process of forming the lexical 
competence of Turkish language. The article describes the notion of «lexical competence» and the main stages 
of its formation, analyzes the role of using films as the means of teaching, suggests the examples of exercises 
using films, proves that films are not only important means of Turkish language teaching, but also they are 
the means of forming a linguistic-cultural competence, without which the foreign language acquisition is im-
possible. 

Key words: Turkish language, lexical competence, linguistic-cultural competence, films. 

Динамічний розвиток політичних та еко-
номічних відносин між Україною та Туреч-
чиною зумовлює необхідність посилення 
турецькомовної підготовки майбутніх філоло-
гів. На сьогоднішній день турецької мови (на-
далі ТМ) як іноземної навчають у провідних 
ВНЗ України: Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка, Київський 
національний педагогічний університет іме-
ні М. П. Драгоманова, Київський національ-
ний лінгвістичний університет, Львівський 
національний університет імені І. Франка, 
Одеський національний університет імені  
І. І. Мечнікова, Дніпропетровський націо-
нальний університет імені О. Гончара, Хар-
ківський національний педагогічний універ-
ситет та Херсонський державний університет. 

У зв’язку з активним розвитком турець-
ко-українських відносин зростає потреба 
підготовки висококваліфікованих фахівців, 
які володіють турецькою мовою на високому 
рівні. Тому формування комунікативної ком-
петентності студентів є важливим завданням, 
що стоїть перед сучасною системою вищої 
освіти. Великого значення у цьому контексті 
набуває процес формування лексичної ком-
петентності, адже успішність іншомовного 
професійного спілкування значною мірою 
залежить від рівня сформованості лексичних 
навичок, що забезпечують здатність розуміти 
і вживати необхідну лексичну одиницю у тій 
чи іншій комунікативній ситуації. 

Проблема формування іншомовної лек-
сичної компетентності досліджувалась у 
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працях таких вітчизняних учених як: В. Ар-
темов, Л. Банкевич, І. Берман та інші. Мето-
дика навчання турецької мови як іноземної в 
Україні, в цілому, є досить новою ланкою, а 
тому представлена поодинокими досліджен-
нями таких науковців як: І. Кіндрась, яка має 
низку наукових робіт, присвячених розгляду 
проблем навчання усного турецького моно-
логічного мовлення на початковому рівні 
навчання у ВНЗ України [3; 5; 6; 7], а також 
роботи, у яких розглядаються питання фор-
мування турецькомовної лексичної та грама-
тичної компетентностей [4]; І. Прушковьска, 
яка має наукові дослідження присвячені про-
блемам формування турецькомовної адитив-
ної та граматичної компетентностей [9; 10]; 
Н. Ачан, М. Ланських, які дослідили питання 
використання Інтернет ресурсів як засобу на-
вчання та запропонували стратегію вивчення 
турецької мови із використанням цих ресурсів 
[1]. Проте, у Туреччині питанням формуван-
ня турецькомовної лексичної компетентності 
приділяється значно більше уваги. Зокрема, 
турецькі дослідники зосереджують увагу на 
використанні сучасних мультимедійних тех-
нологій як важливого засобу навчання фахової 
лексики. Про це свідчать роботи таких вчених 
як: Ф. Топчуоглу (F. Topçuoğlu Ünal), Х. Бур-
сали (H. Bursalı) [15]; Ф. Йилмаз (F. Yılmaz), 
А. Діріль (A. Diril) [16]; А. Ішджан (A. İşcan) 
[13; 14] та інші. 

Отже, актуaльнicть теми cтaттi зумoвленa 
необхідністю розроблення методичних засад 
і новітніх прийомів формування турецько-
мовної лексичної компетентності майбутніх 
філологів, аби вони могли використовувати 
здобуті знання та навички у своїй майбутній 
професійній діяльності. 

Лексика, поряд з граматикою, є основою 
будь-якої мови. За допомогою лексики відбу-
вається прийом та передача інформації. Саме 
з накопичення та збагачення лексичного за-
пасу, починається опанування іноземною мо-
вою. Саме тому процес засвоєння лексичних 
одиниць варто розглядати як інформаційно-
пізнавальний процес, пов’язаний з накопи-
ченням, зберіганням, застосуванням на прак-
тиці лексичних знань та лексичних одиниць 
[2, с. 2]. У зв’язку з цим формування лексич-

ної компетентності є однією з головних цілей, 
які стоять перед викладачами ТМ як іноземної 
у ВНЗ України. На нашу думку, формуванню 
лексичної компетентності на заняттях турець-
кої мови потрібно приділяти більше уваги. 

Враховуючи власний досвід вивчення ТМ, 
варто зазначити, що на заняттях турецької 
мови у ВНЗ України формуванню лексичних 
навичок приділяється недостатньо уваги, на-
вчання лексики є лише складовою тем усного 
мовлення в якості субкомпоненту. Рекоменда-
ції щодо засвоєння та ефективної системи ро-
боти з лексичним матеріалом в навчальному 
процесі відсутні. 

Зважаючи на зазначене вище, метою цієї 
статті є дослідження місця, ролі та значення 
художніх фільмів як важливого засобу форму-
вання турецькомовної лексичної компетент-
ності майбутніх філологів; характеристика 
ролі фільмів у навчанні країнознавству. 

У науково-методичній літературі лексич-
на компетентність визначається як наявність 
певного запасу лексичних одиниць з ураху-
ванням рівня оволодіння іноземною мовою 
студентів, здатність адекватно їх використо-
вувати: коректно вимовляти і писати, сприй-
мати аудитивно та візуально, оперувати ними 
в актах комунікації у потрібному темпі і в різ-
номанітних значеннях, доречно вживати сталі 
вислови, прислів’я, приказки, фразеологічні 
звороти для досягнення відповідного комуні-
кативно-функціонального результату [2, с. 4]. 

Оскільки звичне викладання ТМ зорієнто-
ване на запам’ятовування лексичного матері-
алу та не дає можливості студентам осягнути 
структуру та функції мови, робить студента 
пасивним одержувачем знань, то для подаль-
шої оптимізації та підвищення ефективності 
процесу навчання все частіше застосовуються 
мультимедійні засоби [2, с. 6]. 

Поняття «мультимедіа» є багатогранним і 
посідає важливе місце в процесі інформати-
зації освіти. «Мультимедіа» (від англ. multi – 
багато і від лат.media– носій, засіб, середови-
ще, посередник) часто вживається як аналог 
терміну «засоби масової інформації» (друк, 
фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, 
відео, мультимедійні комп’ютерні системи, 
включаючи Інтернет) [8, с. 17]. 
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Ми поділяємо думку А. Ішджан про те, 
що художні фільми як засіб мультимедіа та 
вагомий чинник у формуванні лексичної 
компетентності студентів потребують осо-
бливої уваги [14, с. 942]. Оскільки, як відомо, 
більшість людей запам’ятовує 5% почутого і 
20% побаченого, в той час як одночасне вико-
ристання аудіо та відео інформації підвищує 
запам’ятовуваність до 40–50% [2, с. 6]. Тому 
використання мультимедійних засобів на-
вчання у процесі формування турецькомовної 
лексичної компетентності, на нашу думку, є 
значно ефективнішим. 

Використання художніх фільмів під час 
викладання іноземної мови базується на го-
ловному методичному принципі – принципі 
наочності. Художні фільми містять візуальну 
інформацію про місце події, зовнішнє серед-
овище та невербальне спілкування (мова тіла, 
міміка, жести, інтонація) співрозмовників 
в конкретній ситуації, які залежать від віку, 
статі, індивідуальних особливостей мовців. 
Візуальна наочність допомагає краще зрозу-
міти та запам’ятати як фактичну інформацію, 
так і особливості мови в певному контексті, 
оскільки художні фільми створюють умови 
навчання, максимально наближені до мовного 
середовища та відтворюють мовленнєву си-
туацію звуковими та зоровими засобами. Ці 
особливості фільмів дозволяють використо-
вувати їх в цілях інтенсифікації мовного про-
цесу та наданні йому максимального комуні-
кативного спрямування [11, с. 4]. 

У процесі формування лексичної компе-
тентності виділяють такі етапи роботи як 
ознайомлення з новим матеріалом, первинне 
закріплення та тренування, розвиток навиків 
та вмінь використання лексики в різних фор-
мах усного та писемного спілкування. Певну 
частину лексики можна вводити перед пере-
глядом фільму у формі списку лексичних 
одиниць, іншу частину – в контексті фільму. 
Наочність, жести та міміка допомагають роз-
крити значення нових слів [2, с. 3].

Вивчення нових лексичних одиниць 
турецької мови потребує використан-
ня різноманітних прийомів їх засвоєння, 
запам’ятовування та вправ на повторення. 
Турецькі вчені Ю. Доган та Б. Танриверді 

(Y. Doğan, B. Tanrıverdi) наголошують на важ-
ливості використання субтитрів при перегля-
ді фільму. Субтитри полегшують опанування 
лексикою, оскільки вони допомагають студен-
ту поєднати слово з контекстом [11, с. 5]. Ху-
дожні фільми є ефективним засобом навчання 
лексиці відповідно до певної комунікативної 
теми. На нашу думку, при достатньому повто-
ренні лексичних одиниць та практиці студент 
легко зможе опанувати ними. 

Пропонуємо деякі приклади вправ, які за-
безпечать використання художніх фільмів як 
ефективного засобу вивчення нових лексич-
них одиниць та застосування їх на практиці, 
адже під час їх виконання активізуються ау-
дитивні та візуальні компоненти, які допомо-
жуть перетворити процес вивчення лексики 
легким та цікавим. 

Вправа 1 (перед переглядом). Викладач 
показує студенту кадри з фільму (можна ви-
користовувати слайди), які виражають пев-
ні емоції або стан дії, поряд подає лексичні 
одиниці, обрані з фільму. Завдання студента – 
описати кадри, використовуючи лексичні оди-
ниці, запропоновані викладачем. 

Вправа 2 (перед переглядом). На основі 
кадрів, які використовувалися в попередній 
вправі, застосовуючи лексичні одиниці, які 
подано перед переглядом, студент має спро-
бувати відгадати: де відбуваються події філь-
му та в якому році? Який жанр фільму? Які 
асоціації викликає назва фільму? Які можливі 
варіанти закінчення фільму? 

Вправа 3 (під час перегляду). Викладач 
роздає картки з реченнями з фільму. В кож-
ному реченні одна лексична одиниця вико-
ристана неправильно, студент має виправити 
помилку, переглядаючи фільм. На виконання 
вправи під час перегляду краще відвести не 
більше 15 хвилин, щоб студент міг зосеред-
итись на виконанні наступних завдань. 

Вправа 4 (під час перегляду). Студенту 
знову пропонуються картки з реченнями, але 
в кожному реченні одна лексична одиниця 
пропущена. Відповідно, студент має заповни-
ти пропуски. 

Вправа 5 (після перегляду). Вправа спря-
мована на вивчення сталих виразів турецької 
мови. Викладач надає лист паперу з двома гру-
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пами лексичних одиниць: перша – сталі вира-
зи (наприклад: geçmiş olsun, başınız sağolsun, 
güle güle kullan та інші), в другій групі – опи-
саються ситуації, в яких використовуються ці 
вирази (коли людина захворіла; коли хтось по-
мер; коли хтось купив якусь нову річ та інші). 
Відповідно, студент має поєднати ці дві гру-
пи. Лексичні одиниці обираються з фільму. 

Вправа 6 (після перегляду). Студентам 
надаються картки з реченнями, які зустріча-
ються у фільмі. У кожному реченні є лексич-
на одиниця, яка подана в синонімічному ряді 
(кожна лексична одиниця має свої відтінки 
значення). Студент має обрати лексичну оди-
ницю, яка за значенням найбільш підходить 
до використання в реченні. 

Як бачимо, художні фільми забезпечують 
вивчення нових лексичних одиниць шляхом 
семантизації – розкриття значень слів. Семан-
тизація відбувається як засобом перекладу 
лексичних одиниць українською мовою, так і 
за допомогою описового методу, який, на наш 
погляд, найефективніший при опануванні но-
вою лексикою. 

Крім того, навчання ТМ прямо пов’язано 
зі знайомством з турецькою культурою. Перед 
викладачем постає завдання, використовуючи 
наявні ресурси, передати студентам знання 
про культуру країни, мова якої вивчається, 
так, щоб вони повністю змогли її зрозуміти. 
Ми вважаємо, що у цьому аспекті художні 
фільми також відіграють надзвичайно важли-
ву роль. 

Студенту потрібно ознайомитися з куль-
турою країни, мову якої він вивчає, щоб 
зрозуміти певні соціальні та психологічні 
риси її народу, наприклад, особливості пове-
дінки, звички, традиції. Згідно з М. Каплан 
(M. Kaplan), «культура та мова нероздільні» 
та перше, про що думає людина, коли чує 
слово «культура», це – мова. Він зазначає, що 

неможливо розглядати мову окремо від куль-
тури, вони доповнюють одна одну та тісно 
взаємодіють [12, с. 143].

При використанні фільмів варто проду-
мати, наскільки вони відповідають певному 
культурному рівню. Окрім того, кінокартини 
повинні забезпечити студентам можливість 
інтерпретувати сюжет як з позиції своєї куль-
тури, так і з точки зору турецької, а також 
проводити порівняльний аналіз поведінки 
персонажів в рамках обох культур, а не тільки 
якоїсь однієї. Це також доводить, що художні 
фільми дозволяють пізнати не тільки інозем-
ну культуру, а й свою власну, подивитися на 
неї з іншого ракурсу. 

На нашу думку, художні фільми є чудовим 
способом продемонструвати турецьку куль-
туру, оскільки через персонажів та місце дії 
реалістично відображають культурні реалії 
багатьох областей Туреччини. 

Фільм може стати початком обговорення 
культури, засобом введення в нову культуру 
або використовуватися в якості інформатив-
ного матеріалу [11, с. 6]. Завдання та вправи 
на пізнання турецької культури можуть ви-
явитися дуже цікавим досвідом і мотивувати 
студентів вивчати ТМ та пізнавати культуру. 

Отже, у статті зроблено спробу охаракте-
ризувати художні фільми як важливий чинник 
та ефективний спосіб формування турецько-
мовної лексичної компетентності студентів; 
проаналізовано поняття лексичної компетент-
ності й окреслено етапи її формування; пред-
ставлено приклади вправ, які допоможуть 
зробити перегляд турецьких фільмів ефек-
тивними у навчанні лексики; зазначено, що 
фільми допомагають не лише у формуванні 
турецькомовної лексичної компетентності, а 
й є засобом формування лінгвокраїнознавчої 
компетентності, без якої оволодіння будь-
якою іноземною мовою є неможливим. 
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РОЛЬ РАДІО Й ТЕЛЕБАЧЕННЯ В ОСВІТІ  
ТА ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ В США:  

ІСТОРІЯ ТА ШЛЯХИ ЗБЛИЖЕННЯ ІЗ СУЧАСНИМИ 
КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

В статті розповідається про історію дистанційного навчання США та роль в ньому ТБ та ра-
діо, цифрових технологій. Розглядається конвергенція освітніх технологій, досвід навчального мов-
лення. Історія шляхів становлення дистанційного навчання має важливе історичне та практичне 
значення. 

Ключові слова: дистанційне навчання, ТБ, радіо, цифрова техніка. 

В статье рассказывается об истории дистанционного обучения США и роль в нем ТВ и радио. Рас-
сматривается конвергенция образовательных технологий, опыт учебного вещания. Исследование 
путей становления дистанционного обучения имеет важное историческое и практическое значение.

Ключевые слова: дистанционное обучение ,ТВ, радио, цифровая техника. 

The article explores the history of distance education in the USA, specially emphasizing the role of TV 
and Radio in it. Also, educational technologies’ convergence is reviewed alongside with the experience of edu-
cational broadcasting. It is stressed that studying the ways of the evolution of distance education is of great 
historic and practical importance.

Key words: distance education, distance learning, TV, radio, digital technology and equipment.

Постановка проблеми. Дистанційне на-
вчання – освітня послуга, яка надається на-
селенню за допомоги інформаційного освіт-
нього середовища. Методи, прийоми роботи, 
методологія, практичний досвід вочевидь змі-
нюються в залежності від держави, доміную-
чої культури тощо. Один з таких прикладів – 
організація дистанційного навчання є США. 
Провідні автори з теорії та практики навчан-
ня розглядаючи історію, теорію та практику 
ДН не оминають досвід США (Андреев А.А., 
Астахова В.І., Жалдак М. І., Машбиць Ю.І., 
Смульсон М.Л., Półturzycki J.) [1; 4; 5; 7–9], є 
й вузько спрямовані роботи, що висвітлюють 
діяльність освітнього мовлення (Джемилева 
Н.Н., Bianchi W.) [2; 11]. Освітнє мовлення в 
Північній Америці тісно пов’язане з суспіль-
ним телебаченням. 

Мета нашого дослідження – коротко до-
слідити становлення дистанційного навчання 
в США й показати роль ТБ та радіо в її орга-
нізації. 

Основний виклад. Дистанційне навчання 
(ДН) в США почалося з поштового листуван-

ня між учнями та вчителями. У 1883 р. уні-
верситет в Ітаці (штат Нью-Йорк) розпочав 
курс ДН за листуванням. Але частина авторів 
приписують піонерську роль у розвитку ДН 
Бенну Пітману. Той емігрував з Британії й за-
снував інститут ДН у Цинциннаті. Досвід ДН 
мали також американські університети США 
(Іллінойський в 1870–1874 рр., в Чикагський 
в 1891 р, Вісконсінський в 1891 р., Пенсіль-
ванський 1892 р.). Однією з засновниць ДН в 
США уважають Анне Еліотт Тикнор – вона 
в 1893 р. в Бостоні відкриває товариство з 
освіти засноване на поштовому листуванні та 
складанні тестів.ДН за допомогою поштового 
зв’язку поширювався дуже швидко – кількість 
таких ВНЗ у 1919–1928 рр. виросла вдвічі. 
З розвитком техніки учні могли використати й 
телефон. [12, с. 254]. 

Але тільки з появою радіо учні змогли 
почути викладача на великих відстанях. З 
1920 р. починалося регулярне радіомовлен-
ня в США. У 1922 р. Державний Універси-
тет Пенсільванії впровадив радіо в систему 
навчання [11, с. 243]. Є відомості, що перше 
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нерегулярне освітнє мовлення було в Уні-
верситеті Медісона ще в 1919 р. У 1922 р. в 
США налічувалося 576 радіостанцій. З них 
72 – освітні, 29 – рекламні, 12 – релігійні. 
Більшість з освітніх станцій належали уні-
верситетам, а число штатних працівників ра-
діостанції зводилося до однієї людини – як 
правило, співробітника ВНЗ, який за суміс-
ництвом займався і радіостанцією [2]. Станції 
такого типу починали роботу о п’ятій годині 
вечора, після закінчення занять, а влітку і під 
час студентських канікул повністю припи-
няли мовлення. У тому ж 1922 р. Американ-
ська телефонна і телеграфна компанія (ATT) 
почала створювати першу в США мережу 
радіостанцій. У 1926 р. – створена ATT ме-
режа радіостанцій була продана RCA (Radio 
Corporation of America) і склала основу NBC 
(National Broadcasting Company), що стала 
національною радіомовною корпорацією. 
У 1927 р. створено іншу радіомовну компа-
нію – CBS (Columbia Broadcasting System), 
до яких пізніше приєдналася АВС (American 
Broadcasting Company). З 1934 по 1999 рр. 
працювала й радіокомпанія в вигляді коопера-
тиву MBS (Mutual Broadcasting System). NBC, 
CBS, АВС розвивали з кінця 1940-х рр. ще й 
телемовлення. Була ще четверта телекомпанія 
DuMont (Дюмон), яка поєднувала науково-до-
слідну діяльність з мовленням. Радіо вона не 
займалась. Але конкуренції вона не витрима-
ла та наприкінці 1950-х рр. припинила існу-
вання. Її майно розпродають, багато активів 
відходить до АВС. Робота мовників у США 
здійснюється децентралізовано на мережевих 
засадах – на локальних ринках (штатах) діють 
місцеві компанії з власною програмою, але іс-
нує й спільна програма для всіх станцій мере-
жі у різних штатах. За мережевими принципа-
ми діє й освітнє ТБ та радіо сьогодні. 

Sears Roebuck and Company заснували 
в Чикаго – WLS – школу в ефірі – Little Red 
Schoolhouse of the Air. У Висконсині в 1930 р. 
(Медісон) відкрилася Вісконсінська ефір-
на школа Wisconsin School of the Air (WSA). 
Зміст передач поєднував навчальні та загаль-
ноосвітні напрямки: були лекції з музики, 
мистецтв, соціальних та природничих наук. 
Мікрофони були в лабораторіях й експери-

ментатори (серед яких були й студенти) ко-
ментували перебіг подій. Відомі були викла-
дачі-ведучі Дж.Швалбак, E. Гордон. Передачі 
спрямовувалися на учнів сільських шкіл. На 
станції були новини, читання книжок в ефірі. 
Радіошкола пропрацювала до 1971 р. Її в різні 
роки слухали від 30 до 52% місцевих школя-
рів. Інша відома шкільна радіо школа була в 
Портленді – Portland’s School of the Air (PSA) 
(відома як “Portland Program”, KBPS). Ви-
ходила з 1933 по 1995 рр. Спочатку це було 
радіо Портлендської політехнічної школи 
(Portland’s Benson Polytechnic High) – старт 
був у 1923 р. З 1933 р. політехніка почала го-
тувати передачі для шкіл разом із місцевими 
керуючими органами освіти. Курси були та-
кими: мистецтва, математика, риторика, со-
ціальні науки та соціальні навички, бесіди 
про здоров’я. У 1934 р. університет Айови 
створив перший в світі повністю навчальний 
канал. Національні мережі випустили два ве-
ликих навчальних радіоцикли NBC’s Music 
Appreciation Hour (MAH) та CBS’s American 
School of the Air (ASA). Їх прослуховували 
близько 2 млн студентів [11]. Вже в 1936 р. в 
університеті Нью-Йорку були пробні програ-
ми навчального спрямування. В 1947 р. на ТБ 
були передачі з вивчення мов. 

В 1946 р. Л. Ларсон (штат Індіана) уводить 
в навчальний процес технічні засоби подан-
ня інформації – запис та відтворення звуку, 
проекції зображень («аудіовізуальні засоби»). 
А в 1954 р. – лінійна програма Б. Скиннера, 
яка створювала можливість засвоєння мате-
ріалу кожним учнем індивідуально. Ця ідея 
стала підґрунтям програмованого навчання 
(1950 рр.). Головний елемент тут є програма, 
яка є низкою завдань, що передається учневі 
через дидактичну машину, або програмова-
ний посібник [5].

В 1948 р. в Філадельфії відкрили Освітнє ТБ 
(«educational television», ETV). Але створення 
американського освітнього телебачення нині 
пов’язують з організацією в листопаді 1952 р. 
на гранти Фонду Форда Радіотелевізійного 
центру освітніх програм (Educational Television 
and Radio Center, ETRC) в Нью-Йорку. ETRC 
незабаром став випускати п’ятигодинною що-
денну програму, яку доставляли на регіональні 
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станції, аж до розсилки кіноплівки. Контент 
був навчальним і просвітницьким, що дис-
онувало з комерційним розважальним ТБ в 
США. Влада США приймає рішення виділити 
для освітнього ТВ частоти в різних регіонах, 
також до кінця 1950-х рр. припиняє існуван-
ня телерадіомережа DuMont і NETRC став 
претендувати на роль четвертої загальноаме-
риканської мережі, але освітнього спрямуван-
ня. Однак це фактично зробити не вдалося. 
З 1963 р. NETRC стала називатися National 
Educational Television. У 1967 р. президент 
Ліндон Джонсон підписав Закон про суспіль-
не мовлення (Public Broadcasting Act), за яким 
засновувалася Корпорація суспільного мовлен-
ня (Corporation for Public Broadcasting) – не-
урядова некомерційна організація-посередник 
між конгресом США і громадськими станція-
ми. У 1969 р. відкривають Public Broadcasting 
Service (PBS) – суспільно-освітню телемережу. 
Вона об’єднала 349 некомерційних освітніх те-
лестанцій в 50 штатах. Виробництвом програм 
став займатися кооператив Eastern Educational 
Television Network (EEN). Працює з 1961 р. 
В 1990 р. стартувала програма навчання дорос-
лих (PBS Audit Learning Service), яка взаємодіє 
з 1500 коледжами та місцевими станціями і 
пропонує курси в різних областях науки, бізне-
су, управління. Передачі були через супутник 
по чотирьох освітніх каналах [3].

В 1960-ті рр. спостерігається бурхливий 
розвиток комп’ютерних технологій в навчан-
ні (програми навчання PLATO, TICCET). Але 
ЕОМ були стаціонарними та їхня експлуа-
тація була коштовною. Брак досвіду дуже 
ускладнював їх впровадження. Це були екс-
периментальні тьюторські та тренувальні 
програми. У 1960 р. розпочались роботи по 
проекту PLATO в університеті Іллінойсу, а в 
1963 р. – проект університету Стенфорда за 
фінансової підтримки фонду Карнегі і Депар-
таменту освіти США. Мета проекту полягає в 
розробці комп’ютерних програм навчання по 
математиці і читання в учнів шкіл. У 1960-х 
рр. компанія IBM представила Coursewriter – 
програму для ДН. У 1964 р. з’явилися 
комп’ютери третього покоління на інтеграль-
них схемах. У 1965 р. корпорація DEC по-
ставляє на ринок недорогий міні-комп’ютер 

PDP-8. Система PLATO починає використо-
вуватися в університеті Іллінойсу в режимі 
колективного користування, після цього як 
об’єднуюча для декілька тисяч терміналів. 
Був напрацьований каталог програм включав 
(трохи менше ніж 5 тисяч уроків з 70 дисци-
плін). У 1966 р. компанія IBM поставила на 
ринок IBM-1500 – першу комп’ютерну систе-
му для автоматизованого навчання. З 1967 р. 
починають комп’ютеризувати школі в Нью-
Йорку. Це роблять на основі того ж самого 
досвіду університету Стенфорда. Були уроки 
для 1–6 класів з математики, орфографії, чи-
тання. По прикладу Нью-Йорка розпочина-
ється комп’ютеризація і в Чикаго (1971). Про-
грама курсу складалася з занять з математики, 
читання та мови. Національний науковий 
фонд США фінансував проект ТІССЕТ (уні-
верситети, Техасу та Брайєма Янга). ТІССЕТ 
запроваджував навчання під управлінням 
учня, що передбачає його вміння адаптувати 
послідовність і зміст навчання до свого темпу 
і когнітивного стилю. У 1970–1979 рр. десять 
університетів та п’ять регіональних обчис-
лювальних центрів з різних штатів (Орегону, 
Північної Кароліни, Айови, Техасу тощо), що 
об’єдналися магістральними комп’ютерними 
мережами. Почалися обміни навчальними 
комп’ютерними програми й курсами. В той 
час в країні швидко розвиваються інформацій-
ні технології – зв’язок між комп’ютерами здій-
снюється за допомоги мережі Arpanet [7, c. 33; 
13]. В 1970-ті рр. у США –комп’ютерна рево-
люція. ЕОМ з’являються скрізь – і в бізнесі, 
і в навчальних закладах, і на виробництві. 
В 1970 р. з’являється четверте покоління ЕОМ 
на великих інтегральних схемах (перш за все 
intel 8080 в 1974 р., intel 8086 в 1978 р.). Ці ж 
мікросхеми дають зелене світло створенню та 
активним продажам мікро-ЕОМ (Altair-8800, 
Commodore, Pet, Apple, TRS-80). Ці машини 
стають основами для комп’ютерних навчаль-
них систем в США. З’являються перші сис-
теми зв’язку між комп’ютерами. На початку 
1980-х рр. приватні, суспільні та державні 
користувачі уклали угоду про систему мере-
жевого обміну інформацією: Інтернет. На ри-
нок США вийшов персональний комп’ютер 
АТ (intel 80286, 16 Мб ОЗП), а з 1985 р. за-
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пущений був процесор intel 80386, 4 Гб ОЗП, 
32 розряди процесора, 4 млн. опер. за сек., 
який став основою нових машин для зв’язку 
та систем навчання. Якісно змінюються й про-
грами – все більше в роботі використовується 
графіка та на сьогодні уже традиційний вікон-
ний інтерфейс. Першопрохідцями тут висту-
пили фірми Xerox та Apple, а з 1985 р. IBM та 
Microsoft почали розробку операційних сис-
тем з графічною оболонкою. В 1983 р. Apple 
випустила компьютер Lisa с першим графіч-
ним інтерфейсом користувача. Помітною була 
процесорна продукція фірми Motorola 6500, 
6800, 68000. Остання мікропроцесорна систе-
ма була обрана для створення продукції фірми 
Apple – персональних комп’ютерів з графіч-
ним інтерфейсом, традиційно дуже коштов-
них, але в США вони традиційно мали велике 
застосування в навчанні, мистецтві та книго-
виробництві. Подальший розвиток: мікропро-
цесорна система МС88000, яка складалася з 
процесора МС88100 (RISC) та двох кристалів 
пам’яті МС88200. Цей драматичний поворот 
в виробництві ПЕОМ відбивала історична ви-
ставка «Інформатика в житті США» (1988), 
яка була влаштована американськими уря-
дом в СРСР. Особливий акцент робився на 
начальні системи на базі ПЕОМ та супутни-
кове телебачення. Виставка експонувалась і 
в Києві. В 1989 р. виходить новий процесор 
i80486, а в 1993–1994 рр. Pentium, а з 1997 р. 
спеціально орієнтовані на графічні додатки 
Pentium MMX та Pentium II. Для портативних 
пристроїв започаткували архітектуру ARM. 
З 2001 р. розпочинається переможна хода 
процесорів Pentium 4 та зорієнтовану на них 
вдалу систему Windows XP, які стали осно-
вою мультимедійних навчальних систем як в 
США, так і в світі. Разом з тим фірма Apple 
з 2002 р. почала вбудовувати в свої системи 
64-розрядний процесор PowerPC, який від-
разу обійшов за потужністю Pentium 4 та ста-
вився в графічні мультимедійні станції, але 
Intel наздогнав конкурента та відбувся перехід 
Apple на Intel (з 2006 р.). Це призвело зага-
лом до широкого застосування мультимедій-
них матеріалів в ПЕОМ, їх відтворювали на 
компактних пристроях. В комп’ютер ставили 
спеціалізовані плати – звукові, телетюнери, 

плати відеозахоплення, що перекинуло місток 
від телевізійних до комп’ютерних технологій, 
привнесло в навчання інтерактивну графіку 
та проектування, яка була доступна на леген-
дарних графічних станціях 1980–1990 рр. В 
2005-2005 рр. Apple випускав комп’ютер для 
шкіл на процесорі PowerPC G4 700 МГц [13]. 
Ще раніше комп’ютеризувалося студійне об-
ладнання. В конструкцію телеприймача при-
внесли цифрові блоки, зокрема мікросхеми, 
елементи обробки сигналу та апаратуру ке-
рування [6; 7; 8; 9]. Це мікроелектроніка Ali, 
Conexant, BroadCom, STi тощо. 

В 1970–1980-ті роки Федеральний уряд 
США та уряди штатів виявили неабияку 
увагу до розвитку нових форм навчання: 
комп’ютерного, телевізійного, супутникового. 
В 1976–1980 рр. проходить супутникова рево-
люція – прийом телепередач з супутника стає 
індивідуальним. Цей процес вивів телевироб-
ництво за межі медіаринків штатів. В нашому 
контексті супутникове ТБ дало можливості 
швидко розповсюджувати та координувати 
мовну діяльність університетів та суспільних 
організацій. Прогрес супутникових телеобмі-
нів у царині призвів до появи у 1984 р. – На-
ціонального технологічного університету – це 
навчальний заклад ДН (National Technological 
University, NTU). Програми були створені фа-
хівцями 40 університетів США (1991). NTU 
надає наукові ступені і видає сертифікати рів-
ня магістра. В 1990-х рр. так отримали ступінь 
1100 осіб, переважно інженери з корпорацій. 
NTU передавав лекційний матеріал через су-
путник до приймачів, які встановлені в офісах 
компаній-замовників. В 1987 р. стартував до-
слідницький проект Model Technology School 
(Каліфорнія) в школах Монтерея, Сакраменто 
и Купертіно. Відомі Відкритий університет 
штату Фенікс (UOP), Західний губернатор-
ський університет (WGU), Каліфорнійський 
віртуальний університет (CVU), також корпо-
ративні університети, які здійснюють основне 
та додаткове навчання («освіта дорослих»). 
У 1995 р. Західна асоціація губернаторів (шта-
тів) заснувала на своєму з’їзді Західний губер-
наторський університет (WGU) – віртуальний 
університет ДН. CVU створений був для по-
треб Техасу та включає університети штату 
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Техас, університети Південної Каліфорнії 
та всі громадські коледжі. Корпорації ство-
рюють власні університети для потреб під-
вищення кваліфікації: General Electric, Wall-
Mart, Federal Express, Motorola, Disney тощо. 
З 1985 по 1995 рр. число таких навчальних 
закладів виросло в 2,5 рази (з 400 до 1000). 
Використовують програми ДН й Збройні сили 
США. При цьому широко застосовувалося 
супутникове ТБ. Американський Відкритий 
університет Нью-Йоркської Технологічної 
Школи готує курси ДН для моряків у плаванні 
[10]. Наприкінці 1990-х провайдером Інтер-
нету та корпоративних тренінгів CiberU Inc. 
була створена ініціатива CIBER UNIVERSITY 
в галузі відкритої освіти. Там сконцентровано 
20 тис. онлайнових курсів. У 1999 р. створю-
ється ДН Jones International University (дер-
жавна акредитація). Університет був створе-
ний на основі мережі телеканалів. У 1997 р. 

відкривається California Virtual University, на 
сайті якого 700 онлайн-курсів. Массачусет-
ський технологічний інститут опублікував 
у вільному доступі матеріали всіх своїх кур-
сів (програма MIT OpenCourseWare, 2004). 
В 2003 р. на інтернет-курси в США були за-
реєстровані понад 3 млн людей [1;2;4]. 

Висновки. США одна з передових держав 
в царині ДН, вона одна з перших де розпочали 
різні форми телерадіонавчання. Великий вне-
сок в теорію ДН стала теорія програмовано-
го навчання, яка була підкріплена розвитком 
комп’ютерної індустрії, що стала основою 
навчальних комп’ютерних систем. Створення 
мережі Інтернет дозволила швидко об’єднати 
різні навчальні заклади, забезпечити діалог 
між учнем, вчителем та розробником курсу. 
Йде взаємопроникнення (конвергенція) тех-
нологій ТБ, цифрової техніки, мультимедіа. 
Працює суспільне телебачення та радіо. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТ  
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ  

ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ІЗ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

У статті розглянуто місце професійно орієнтованої іншомовної підготовки у процесі професійного 
становлення майбутніх фахівців з прикладної механіки. Ефективним засобом, що сприяє формуван-
ню професійно мобільних фахівців у процесі іншомовної підготовки відзначено використання техно-
логії веб-квест. Визначено підходи до тлумачення поняття «веб-квест». Обґрунтовано переваги вико-
ристання технології веб-квест у процесі професійно орієнтованої іншомовної підготовки майбутніх 
фахівців з прикладної механіки та вплив на ефективну реалізацію процесу іншомовної підготовки. 

Ключові слова: професійно орієнтована іншомовна підготовка, майбутній фахівець з прикладної 
механіки, веб-квест, професійна мобільність.

В статье рассмотрено место профессионально ориентированной иноязычной подготовки в процес-
се профессионального становления будущих специалистов по прикладной механике. Эффективным 
средством, способствующим формированию профессионально мобильных специалистов в процессе 
иноязычной подготовки, отмечено использование технологии веб-квест. Определены подходы на тол-
кование понятия «веб-квест». Обоснованы преимущества использования технологии веб-квест в про-
цессе профессионально ориентированной иноязычной подготовки будущих специалистов по приклад-
ной механики и ее влияние на эффективную реализацию процесса иноязычной подготовки.

Ключевые слова: профессионально ориентированная иноязычная подготовка, будущий специ-
алист по прикладной механике, веб-квест, профессиональная мобильность.

The role of professionally oriented foreign language training in the process of professional formation of 
future specialists in applied mechanics is revealed in the article. An effective means to facilitate the forma-
tion of professionally mobile specialists in the process of foreign language training is considered web-quest 
technology. Different views on the interpretation of the term “web quest” are defined. The advantages of 
using web-quest technology in the process of professionally oriented foreign language training of future spe-
cialists in applied mechanics and its impact on the effective implementation of the process of foreign language 
training are proved.

Key words: professionally oriented foreign language training, future specialist in applied mechanics, web-
quest, professional mobility.

Постановка проблеми. Фундаментом 
розвитку сучасного суспільства виступає ін-
формація. Саме тому важливим завданням 
вищого технічного навчального закладу в су-
часних умовах є формування у майбутніх фа-
хівців в галузі механічної інженерії, зокрема 
прикладної механіки, таких умінь та навичок, 
які дадуть змогу їм бути компетентними у 
своїй майбутній професійній діяльності, зна-
йомитися з існуючими науковими знаннями у 
певній сфері та здатними накопичувати та за-
своювати знання самостійно, розвивати нави-
чки самостійної роботи та пізнавальної діяль-
ності у процесі навчання, оскільки, як відомо, 

підвищення ефективності діяльності фахівця 
з прикладної механіки залежить від його здат-
ності до швидкого реагування на технологічні 
зміни та вивчення нової технічної інформації. 

Професійна мобільність майбутніх фахів-
ців з прикладної механіки визначається не 
лише об’ємом загальнонаукових і спеціалі-
зованих знань, а й рівнем професійно орієн-
тованої іншомовної підготовки, що має бути 
достатнім для успішного функціонування в 
ситуаціях професійного іншомовного серед-
овища, з метою здійснення міжкультурного 
спілкування, здатності користуватися іншо-
мовними джерелами. 
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Ефективним засобом, що сприяє підготов-
ці таких фахівців у процесі іншомовної під-
готовки є використання технології веб-квест. 

Актуальність проблеми застосування 
технології веб-квест у процесі професійно 
орієнтованої іншомовної підготовки майбут-
ніх фахівців з прикладної механіки дає змогу 
не лише отримати систему знань в сфері на-
нотехнологій, але й сформувати готовність 
виробляти свою власну думку про стан певної 
галузі науки та перспектив її розвитку в по-
дальшому на основі самостійного вивчення 
іншомовного матеріалу, оскільки, загально-
відомо, що найсучасніші інновації в сфері на-
уки та техніки відображаються в іншомовних 
джерелах.

Аналіз актуальних досліджень. Питан-
ня застосування, впровадження та апробації 
веб-квестів у сферу освіти розглядали М. Ан-
дрєєва, Е. Багузіна, О. Гапеєва, М. Гриневич, 
А. Миролюбова, О. Полякова, Г. Шаматонова, 
О. Шевцова, В. Шмідт; інтеграції технології 
веб-квест у процес професійно орієнтованої 
іншомовної підготовки – J. Abbit, M. Barahona, 
B. Dodge, G. Dudeney, J. Farreny, N. Hockly, 
T. March, J. Ophus.

Мета статті – аналіз впливу технології 
веб-квест на підвищення ефективності про-
цесу професійно орієнтованої іншомовної 
підготовки майбутніх фахівців з прикладної 
механіки.

Виклад основного матеріалу. Сучасні ви-
моги Державного стандарту вищої освіти до 
посилення ролі і частки самостійної роботи, 
зокрема під час професійно орієнтованої ін-
шомовної підготовки, як умови розвитку са-
моосвітньої діяльності студентів, обумовлені 
об’єктивною необхідністю не лише в активі-
зації пізнавальної діяльності студентів, але і в 
розвитку самостійності як якості особистості 
[2, с. 224].

Професійна підготовка майбутніх фахівців 
з прикладної механіки спрямована на форму-
вання такого фахівця, який здатний до профе-
сійного й особистісного самовдосконалення. 
Тому головним завданням вищого технічного 
навчального закладу є не лише необхідність 
озброїти майбутнього фахівця необхідним 
рівнем знань, умінь та навичок, але й метода-

ми та навичками самоосвіти, самоорганізації 
та саморозвитку. 

Як зазначає В. Головенкін, саме компе-
тентнісний підхід до побудови змісту освіти 
має забезпечити підготовку фахівця з вищою 
освітою, який буде здатний:

а) не тільки застосовувати знання, уміння 
й особисті якості для успішної діяльності в 
певній професійній галузі, навчатися (у тому 
числі безупинно упродовж всього життя), ді-
яти в сучасному багатонаціональному, муль-
тикультурному, інформаційному суспільстві 
(у тому числі знати як мінімум дві мови), мати 
знання комп’ютерних інформаційних техно-
логій, але й

б) бути відповідальним за прийняті рішен-
ня, бути толерантним, гнучким, ініціативним, 
мотивованим на роботу лідером, самостійним 
і організованим, здатним переконувати інших 
людей, працювати в команді [5, c. 4].

Однак, на сьогоднішній день існує тенден-
ція техноцентризму, відповідно до якої голо-
вними вважаються технічні, профільні дисци-
пліни, а гуманітарні дисципліни вважаються 
другорядними, непотрібними. Як свідчать со-
ціологічні дослідження, що були проведе-
ні у вищих технічних навчальних закладах, 
більшість студентів розглядають гуманітарні 
дисципліни, зокрема іноземну мову, як друго-
рядні, тому незацікавлені у їхньому вивченні 
і загалом не проявляють жодного інтересу, 
оскільки не розуміють значення і зв’язок з 
майбутньою професійною діяльністю. Лише 
третина опитаних впевнені, що ці знання їм 
необхідні у майбутній сфері діяльності, а ре-
шта не бачать у них необхідності взагалі [1]. 

Таким чином, на сучасному етапі присутня 
тенденція недооцінки потенціалу дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування» 
як засобу отримання професійних знань, але 
яка є важливою умовою підготовки конкурен-
тоздатних фахівців з прикладної механіки. 

Як зазначається у рекомендаціях Комітету 
Ради Європи з питань освіти, випускник ви-
щого навчального закладу повинен володіти 
вміннями швидко висловлюватися без трудно-
щів, які виникають у процесі пошуку засобів 
висловлювання задля досягнення соціальних, 
академічних і професійних цілей [8, с. 24]. 
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Методи викладання мають поєднувати сис-
темне оволодіння матеріалу з використанням 
комунікативного підходу. 

Саме тому для успішного здійснення про-
цесу професійно орієнтованої іншомовної 
підготовки майбутніх фахівців з прикладної 
механіки провідні вітчизняні дослідники ра-
дять застосовувати технологію веб-квест.

Як вважає О. Гапеєва, технологія веб-квест 
має всі ознаки інформаційної технології, 
оскільки покликана забезпечити швидкий по-
шук інформації, доступ до джерел інформації 
незалежно від місця їх розташування. З іншо-
го боку, дана технологія містить елементи си-
туативної педагогічної технології – рольової 
гри, оскільки передбачає в ігровій формі ви-
конання конкретного завдання [3].

Вважаємо за доцільне прокоментува-
ти деякі підходи до визначення поняття  
веб-квесту:

1. Веб-квест – освітній продукт на сайтах 
у мережі інтернет, який сприяє індивідуаліза-
ції навчального процесу та збагачує знаннями 
(Я. Биховський, А. Хуторськой) [6].

2. Веб-квест – інноваційна технологія на-
вчання, з метою самостійного пошуку інфор-
мації (І. Албегова, М. Андрєєва, М. Гриневич, 
Г. Шаматонова, В. Шмідт).

3. Веб-квест – дослідницька діяльність, у 
результаті якої відбувається пошук інформації 
з використанням інтернет-ресурсів (Б. Додж, 
Т. Марч) [9; 10].

З позицій вищесказаного, ми вважаємо 
що технологія веб-квест у процесі профе-
сійно орієнтованої іншомовної підготовки 
майбутніх фахівців з прикладної механіки є 
сукупністю методів та прийомів організації 
дослідницької діяльності у процесі роботи з 
іншомовними інтернет-ресурсами, що сприяє 
формуванню навичок читання, письма, гово-
ріння та аудіювання.

У контексті нашого дослідження важливо 
зосередити увагу на перевагах технології веб-
квест для іншомовної підготовки майбутніх 
фахівців з прикладної механіки, здійснюючи 
акцент на професійній спрямованості даного 
процесу:

– веб-квест робить процес вивчення іно-
земної мови набагато цікавішим, оскільки 

студенти отримують змогу набути знання з 
профільних дисциплін у процесі роботи над 
іншомовними джерелами, що вказує на між-
дисциплінарність даної технології і таким 
чином забезпечується доступ до величезної 
кількості постійно оновлюючих аутентичних 
іншомовних джерел;

– формується стійка мотивація до вивчен-
ня іноземної мови, як засобу поповнення 
знань;

– студенти навчаються критично мисли-
ти, вирішувати складні проблеми, зважувати 
альтернативні думки, самостійно приймати 
рішення, брати на себе відповідальність за їх 
реалізацію;

– веб-квест дає змогу робити відкриття, 
аналізувати факти, а не просто використову-
вати готову іншомовну інформацію;

– при виконанні ролі у веб-квесті студен-
ти навчаються розглядати проблему з різних 
точок зору, тому є ідеальним для студентів з 
різним рівнем володіння іноземною мовою;

– активізує пізнавальні навички та дає 
можливість застосовувати їх в інших дисци-
плінах.

Слушною є думка Х. Майхнера про те, що 
людина по-різному запам’ятовує нову інфор-
мацію: від прочитаного – 10% інформації, від 
побаченого – 30% інформації, від почутого – 
20 %, від побаченого та почутого – 50% ін-
формації. Однак при активному сприйнятті, 
тобто у процесі говоріння запам’ятовують 
80% інформації та у процесі самостійного 
виконання або створення певного знання – 
90% інформації [4].

Отже, на підставі вищесказаного, мож-
на зробити висновки, що використання тех-
нології веб-квест сприяє саме активному 
запам’ятовуванню іншомовного матеріалу, 
оскільки у процесі роботи над інформацією 
студенти здійснюють аналіз, обробку та ство-
рюють власний результат, що дає змогу опа-
нувати 90% інформації. 

Спираючись на дослідження О. Шевцова 
[7], можна стверджувати, що використання 
технології веб-квест у процесі професійно 
орієнтованої іншомовної підготовки май-
бутніх фахівців з прикладної механіки дає 
змогу:
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– інтенсифікувати процес іншомовної під-
готовки;

– індивідуалізувати процес іншомовної 
підготовки;

– активізувати пізнавальну діяльність сту-
дентів;

– створити сприятливі умови для оволодін-
ня навчальним матеріалом на основі принци-
пу наочності;

– посилити мотивацію;
– отримати постійний зворотній зв’язок;
– поглибити засвоєння конкретного мате-

ріалу;
– розвивати навички аналізу, узагальнення 

та оцінки інформації;

– розвивати дослідницькі та творчі зді-
бності студентів;

– вдосконалити навички усіх видів мов-
леннєвої діяльності;

– підвищити особистісну самооцінку май-
бутніх фахівців.

Висновки. Отже, впровадження техно-
логії веб-квест позитивно впливає на процес 
професійно орієнтовної іншомовної підготов-
ки та підвищує інтерес майбутніх фахівців з 
прикладної механіки до дисципліни «Інозем-
на мова професійного спрямування» завдяки 
професійній значущості опрацьованих мате-
ріалів, розвитку творчих здібностей та пізна-
вальної активності майбутніх фахівців.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

В статье рассматривается некоторые вопросы развития универсальных свойств высоко 
организованной материи – человеческого мозга. Отмечается, что процесс развития наиболее 
распространенный принцип, чтобы объяснить общий принцип событий в природе и обществе. В связи 
с этим подчеркивается, что психическая жизнь человека очень многосторонно.

Ключові слова: развитие, подросток, изменение, время.

У статті розглядається деякі питання розвитку універсальних властивостей високо організова-
ної матерії – людського мозку. Відзначається, що процес розвитку найбільш поширений принцип, щоб 
пояснити загальний принцип подій в природі і суспільстві. У зв’язку з цим підкреслюється, що психіч-
не життя людини дуже різноманітні можливості.

Ключевые слова: розвиток, підліток, зміна, час.

The article discusses some of the issues of development of the universal properties of highly organized 
matter – the human brain. It is noted that the de-velopment process is the most common principle to explain 
the general principle of events in nature and society. In this regard, it stresses that the psychic life of man is 
very versatile.

Key words: development, teen-ager, change, time.

Под понятием развития подразумеваются 
изменения, происходящие в материальных и 
идеальных объектах. Однако не каждое изме-
нение является развитием. Так как развитие 
различается от всех остальных видов измене-
ния по трем свойствам:

а) необратимость (исключение возвраще-
ния к исходному положению);

б) закономерность;
в) происхождение изменения в определен-

ном направлении.
Время составляет важную характеристику 

процессов развития. Во-первых, потому что 
развитие происходит в реальное время. Во-
вторых, потому что направление развития вы-
является только временем. 

Известно что, развитие является уни-
версальным свойством материи, наиболее 
общим принципом, объясняющим природ-
ные и общественные явления. Психическая 
жизнь человека многогранна. Наблюдают-
ся различные противоречия и в сфере его 
ощущений, мышления и чувств. Для ана-
лиза движущих механизмов развития лич-
ности недостаточно только определять эти 
противоречия. Анализ этих противоречий 
само по себе дает возможность выяснить 
механизм развития ощущения, мышления 

или чувств, однако для разъяснения движу-
щих механизмов личности этого недоста-
точно [1, с. 238]. 

Психическое развитие выявляется в про-
цессе превращения психологических свойств 
в постоянные приметы личности. Этот про-
цесс происходит в течение периода развития 
и взросления особы, начиная с рождения. Так 
как возрастная восприимчивость является 
крайне важным фактором в выявлении воз-
можностей усвоения у детей. В различных 
стадиях развития появляется благоприятная 
почва для развития психики в определенном 
направлении, что носит порою временный, а 
порою постоянный характер.

По мнению психологов, психические свой-
ства и особенности в значительной степени 
зависят от возрастных периодов. Здесь выде-
ляются оптимальные временные пределы для 
становления и усиления отдельных периодов. 
Если такие возрастные периоды относитель-
но оптимальные для развития той или иной 
психической особенности и качества, их мож-
но называть сенситивными периодами. На-
пример, для развития речи период от одного 
до 5 лет, для формирования математических 
способностей 15–20 лет считаются сенситив-
ными периодами. 
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Л.С. Выготский рассуждая о сенситивных 
периодах, писал: «В этот период, чувственная 
восприимчивость, порождая глубокие изме-
нения в развитии, оказывает определенное 
воздействие на всё его течение. В иное время 
эти условия сами могут быть совершенно ней-
тральными, или же оказать противоположное 
воздействие ходу развития. Сенситивные пе-
риоды полностью совпадают с промежутками 
времени, называемыми нами оптимальные 
сроки обучения» [2].

Изучение подростковой сенситивности 
также существенно помогает уточнению ис-
тинных психологических основ возрастных 
периодов.

Л.С. Выготски определил два уровня раз-
вития касательно обучения. Первый – уровень 
очень активного развития, когда учащийся са-
мостоятельно готовится к урокам и выполняет 
задания, сам приводит примеры на тему уро-
ка, проявляет инициативу, с тем, чтобы объ-
яснить некоторые не изложенные учителем 
стороны темы, и наконец, его умственное раз-
витие достигает уровня, позволяющего ему 
в дальнейшем решать тот или иной вопрос 
самостоятельно, не нуждаясь в чьей-либо по-
мощи. Благодаря вышеуказанным, учащийся 
самостоятельно усваивает знания, умеет за-
владеть основами наук. Л.С. Выготски назвал 
это уровнем активного развития [2]. 

Основываясь на положение Л.С. Выготско-
го «обучение всегда идет впереди развития и 
водит его за собой», классические советские 
психологи старались открыть сущность разви-
вающего обучения. Здесь важное место занима-
ет выявление возможностей усваивания у под-
ростков. Несмотря на то, что в данной ситуации 
это положение сохраняет свою актуальность, 
в принципе, суждение о том, что обучение 
всегда выступает в качестве локомотива, про-
является как односторонний подход к вопросу. 

В связи с этим приходится отмечать такую 
особенность: развитие психики в онтогенезе, 
как указывается далее, понимается как сово-
купность переходов качественно от одного 
этапа к другому. Во втором уровне умствен-
ного развития подростку как бы с помощью 
взрослых удается добиться более высокого 
достижения. 

Л.С. Выготски определяет этот уровень 
развития как «ближняя зона развития»: «То, 
что подросток способен сделать с помощью 
взрослого, это указывает на его ближнюю зону 
развития… Таким образом, ближняя зона раз-
вития помогает нам определить завтрашний 
день ребенка, динамическое состояние его 
развития… Состояние умственного развития 
у ребенка может определяться посредством 
двух его уровней развития – уровней актив-
ного развития и ближней зоны развития» [2]. 

Таким образом, основным вопросом под-
нимаемым наукой о психологии относительно 
социально-психологических проблем являет-
ся достижение высокого уровня развития спо-
собностей восприятия у учащихся, усвоения 
ими нарастающих научных знаний. Именно 
поэтому психология изучает диагностику 
умственного развития, уровень развития от-
дельных психических процессов как важную 
проблему. 

Относительно способов определения диа-
гностики умственного развития среди пси-
хологов бытуют различные мнения. Группа 
психологов оценивает показатель умствен-
ного развития степенью самостоятельного 
овладения учащимся знаний. В то же время 
они определяют ту или иную закономерность 
психического развития в соответствии со спо-
собностью самостоятельного познавания, аб-
страгирования и словесного выражения.

Другая группа психологов определяют 
уровень умственного развития по умению 
учащегося всесторонне изучать разного ха-
рактера работы.  

Третья группа психологов считают, что ди-
агностика умственного развития должно про-
водиться на основе способности мысленной, 
интеллектуальной деятельности. 

Наконец, четвертая группа психологов 
определяют умственное развитие в соответ-
ствии с приобретенной учащимся системой 
знаний, и умением ссылаться на них.

Только после определения уровня умствен-
ного развития, возможно конкретное уточ-
нение необходимого объема передаваемых 
учащемуся знаний в каждом определенном 
возрасте. В связи с этим в процессе обучения 
возникает также вопрос о том, какие знания 
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и как должны передаваться учащимся. Ины-
ми словами, приходится преподавать каждую 
научную информацию в соответствии с воз-
растом и уровнем знаний учащихся. Так воз-
никает вопрос о взаимоотношении между ум-
ственным развитием учащегося и процессом 
обучения.

Роль обучения в умственном развитии 
подростков была обстоятельно исследована в 
классической советской психологии. Эта тема 
была отражена в исследованиях таких совет-
ских психологов как В.В. Давыдов, П.Я. Галь-
перин, Н.А. Менчинская, А.А. Люблинская, 
Л.В. Занков, Д.Б. Элконин и др.

Из этих исследований выясняется, что для 
того чтобы процесс обучения и воспитания 
обладала развивающим характером, необхо-
димо следовать нижеследующим основным 
условиям: 

1. Прежде всего, в процессе обучения со-
держание должно быть выбрано таким об-
разом, чтобы воспитатель мог положительно 
воздействовать развитию ребенка. Средства 
воздействия (книги, беседы, игрушки, рисун-
ки, обучение) являются развивающими тогда, 
когда дают достоверную, правильную, адек-
ватную информацию об окружающей среде, 
создают у подростка необходимое представ-
ление о том, что плохо, а что хорошо.

2. Для того чтобы обучение носило раз-
вивающий характер, необходимо обеспечить 
регулярное проведение сравнений, а также 
целесообразность используемых при этом ме-
тодов и правил, их способствование увеличе-
нию активности, расширению возможностей 
для развития.

3. Необходимо постоянно наблюдать за де-
ятельностью ребенка, укреплять его положи-
тельные поступки, также предотвращать от-
рицательно влияющие на него обстоятельства.

4. Подростки одного возраста различаются 
друг от друга своими способностями рабо-
тать, особенностями знания, умения, стара-
ния и рассудка. По этой причине требователь-
ность по отношению к подросткам не должна 
быть на одном и том же содержании и уровне. 
В процессе обучения необходимо подходить 
к ним индивидуально, научить их способам 
и формам исполнения. Если у подростка об-

разовались какие-то новые навыки или при-
вычки, то с увеличением требовательности, 
с постепенным усложнением задачи можно 
добиться удачного формирования личности 
подростка.

Само воспитательное воздействие также 
должно постоянно меняться и развиваться. 
В связи с этим выдающийся педагог и пси-
холог К.Д. Ушинский обращаясь к воспита-
телям, говорил, что воспитатель обязан знать 
человека какой он есть в действительности, 
должен быть знаком со всеми его слабыми и 
сильными сторонами, мелкими повседнев-
ными нуждами и большими духовными по-
требностями [3]. Воспитатель должен изучать 
человека в семье, в обществе, среди народа, 
внутри человечества, тогда когда стоит лицом 
к лицу со своей совестью, он должен изучать 
человека во всех его возрастах, во всех клас-
сах, во всех состояниях, в радости и труд-
ности, во время возвышения и унижения, в 
здоровье и болезни, в объятиях безграничных 
надежд и во время бессилия всех человече-
ских утешений. 

Он должен знать причины возникновения 
самых гнусных деяний, историю соверше-
ния преступлений, историю всякой страсти 
и характера. Лишь в этом случае он может 
воспринять из самой человеческой природы 
средства воспитания, а этих средств довольно 
много. 

Проблема возрастных периодов в настоя-
щее время является одной из важных и пока 
что не разработанных на должном уровне 
проблем возрастной психологии, в том числе 
подростковой психологии.

На первый взгляд кажущийся весьма про-
стым понятие «возраст», в действительности 
является понятием обширным и крайне слож-
ным. 

В современной психологической литерату-
ре выделяются нижесле-дующие четыре вида 
понятия «возраст»: 

1) хронологический, то есть возраст по па-
спорту;

2) биологический, или же функциональный 
возраст;

3) социальный, или же гражданский воз-
раст;



192

№ 10 / 2017 р.
♦

4) психологический, или же психический 
возраст.

Эти возрастные категории являются про-
явлением таинственной жизни человека. Всё 
это оживляет физический объект его содер-
жательного жизненного пути. В то же время, 
биологический и социальный организм от-
ражает богатство духовного мира личности. 
Данные возрастные периоды развиваются в 
диалектическом единстве, играют роль почвы 
друг для друга. 

Для того что бы определить психологиче-
ский возраст человека нужно знать индиви-
дуальные особенности его психологического 
времени. Психологический возраст личности, 
в отличие от его хронологического, биологи-
ческого и социального возраста, характеризу-
ется индивидуальностью человека, измеряет-
ся его внутренней вычислительной системой. 

Человек за счет своего будущего, за счет 
увесистости достижений, занимаемого в бу-
дущем положения, завоеванного авторитета, 
может с психологической точки зрения, мо-
рально помолодеть, или же, наоборот, за счет 
досадного прошлого внутренне значительно 
состариться. 

С другой стороны, в причину того, что 
психологический возраст является несколько 
многогранным понятием, он порою может не 
соответствовать всем сферам человеческой 
жизни. Например, человек в силе полностью 
выполнить все задуманные жизненные пла-
ны, однако его психологические возможности 
в сфере профессии, ремесла, специальности 
могут оставаться неизрасходованными. 

Правильное определение возрастных пе-
риодов, несомненно, дает возможность про-
вести в каждом отдельном периоде опреде-
ленную работу по обучению и воспитанию. 
Однако нужно отметить, что определение 
отдельных возрастных периодов всегда но-
сит предположительный характер. В связи с 
тем, что развитие продолжается беспрерыв-
но, трудно определить, когда начинается один 
возрастной период и начинается другой. 

 Итак, психологический возраст лично-
сти определяется эффективным планирова-
нием его психологического времени, содер-
жательное использование этого времени, 
возвышением, достижением добытым лич-
ностью, и тем какие следы оставили они в 
его жизни. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА КОНСТРУЮВАННЯ

У статті проаналізовано теоретичні засади інтелектуального розвитку дітей, визначено осо-
бливості позитивного впливу процесу конструювання на інтелектуальний розвиток дітей дошкіль-
ного віку. Автором представлено характеристику конструкторів “LEGO” та особливості їхнього 
впливу на інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку.

Ключові слова: інтелект, інтелектуальний розвиток, конструювання, конструктор «LEGO».

В статье проанализированы теоретические основы интеллектуального развития детей, опреде-
лены особенности положительного влияния процесса конструирования на интеллектуальное разви-
тие детей дошкольного возраста. Автором представлена характеристика конструкторов «LEGO» и 
особенности их влияния на интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальное развитие, конструирование, конструктор 
«LEGO».

The article analyzes the theoretical bases of intellectual development of children, the peculiarities of the 
positive impact on the process of designing the intellectual development of preschool children. The author pre-
sented characteristic «LEGO» and features their impact on the intellectual development of preschool children 
in the issue.

Key words: intellect, intellectual development, design, constructor «LEGO».

Постановка проблеми. Вітчизняна сис-
тема вищої педагогічної освіти, перебуваю-
чи в умовах євроінтеграції, глобалізації та 
стандартизації, зазнала за останні роки коло-
сальних змін: відбулася концептуальна пе-
реорієнтація освітньої системи, змістилися 
акценти у професійній підготовці з об’єкт-
суб’єктно базованої взаємодії на об’єкт-
об’єктну [3, с. 125-134]. З огляду на це від-
булася переорієнтація у системі дошкільної 
освіти, у особливостях організації освітньо-
го процесу в дошкільних навчальних закла-
дах, акцент змістився зі знаннєвої парадиг-
ми на компетентністну, коли увага педагога 
спрямована на гармонійне поєднання інте-
лектуального та фізичного розвитку дітей 
дошкільного віку. Наш наук лови й інтерес 
зосереджено на дослідження розширення за-
собів інтелектуального розвитку дітей, серед 

яких сучасні ігрові конструктори «LEGO». 
Проблема інтелектуального розвитку дітей 
дошкільного віку в усі часи була актуальною 
і потребувала відповідних досліджень пси-
хологів і педагогів. Найбільш сприятливий 
період для розвитку інтелекту дитини – це 
вік від народження до семи-восьми років. Це 
той час, коли дорослим необхідно розвивати 
пам’ять, мислення, сприймання, увагу, уяву 
дитини. На сучасному етапі розвитку систе-
ми дошкільної освіти найбільшої вагомості 
набула потреба пошуку нових форм вихован-
ня і навчання, які б сприяли інтелектуально-
му розвитку дитини. Ця проблема займає в 
сучасній педагогіці одне з головних місць, 
тому що цей розвиток передбачає перш за 
все розвиток мислення – здатність розуміти, 
усвідомлювати, пояснювати, перетворювати 
навколишню дійсність.
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Аналіз досліджень та публікацій. Остан-
нім часом у сфері дошкільної освіти гостро 
постає питання щодо покращення інтелек-
туального розвитку дітей дошкільного. Не 
зважаючи на те, що проблемою інтелекту-
ального розвитку дітей дошкільного віку за-
ймається чимало українських та зарубіжних 
вчених (Ж. Піаже, А. Валлон, О.В. Запоро-
жець, Д.Б. Ельконіна, М.М. Поддьякова та 
ін.), питання інтелектуального розвитку дітей 
дошкільного віку засобами конструювання на 
сучасному етапі вітчизняної теорії і практики 
залишається актуальним та потребує окремих 
наукових розвідок. Окремий науковий інтерес 
становлять популярні серед ігрових конструк-
торів для дітей «LEGO». Відтак, метою статті 
є визначення впливу конструкторів «LEGO» 
на інтелектуальний розвиток дітей дошкіль-
ного віку. З окресленої мети статті завдання 
даного дослідження полягатимуть у визначен-
ні необхідності та ефективності застосування 
конструкторів «LEGO» в процесі інтелекту-
ального розвитку дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Поділяю-
чи погляди багатьох учених, ми вважаємо, 
що розвиток інтелекту дитини є чи найголо-
внішим завданням розумового виховання 
людини. Під інтелектуальним розвитком ми 
розуміємо розумові здібності людини: здат-
ність орієнтуватися в навколишньому серед-
овищі, адекватно його відображати й перетво-
рювати, мислити, навчатися, пізнавати світ і 
переймати соціальний досвід, спроможність 
розв’язувати завдання, приймати рішення, ро-
зумно діяти, передбачати.

Структура інтелекту включає такі психічні 
процеси як сприймання і запам’ятовування, 
мислення і мовлення та інше. Розвиток інте-
лекту залежить від природних задатків (зді-
бностей), можливостей мозку і від соціальних 
факторів [1, с. 20]. Вивченням розвитку інте-
лекту займався російський психолог Л.С. Ви-
готський, він визначив два рівні когнітивного 
розвитку: 

І рівень – актуального розвитку дити-
ни, що визначається здібністю самостійно 
розв’язувати завдання; 

II рівень – потенційний розвиток, який ви-
значається характером знань, які дитина мо-

гла б розв’язати під керівництвом дорослих 
чи в співпраці з більш здібними однолітками. 
Відстань між цими двома рівнями Л.С. Вигот-
ський назвав «зоною ближнього розвитку» і 
підкреслював, що до повного розуміння ког-
нітивного розвитку дітей і відповідної будови 
навчання, необхідно знати потенційний рі-
вень її розвитку. 

Вчений Г. Стернберг вперше зробив спро-
бу дати визначення інтелекту на рівні опису 
буденної поведінки, та визначив три форми 
інтелектуальної поведінки: 

1. Вербальний інтелект (запас слів, еруди-
ція, вміння розуміти прочитане); 

2. Здібності вирішувати проблеми; 
3. Практичний інтелект (вміння добивати-

ся поставленої мети та інше). 
Універсальне визначення інтелекту, певно, 

важко знайти, адже наука не стоїть на місці, а 
підходів до визначень може бути безліч. Роз-
криваючи теоретичні підходи, проблеми щодо 
розвитку інтелекту, було б несправедливо не 
звернутися до точки зору швейцарського пси-
холога Жана Піаже (1896–1980). На відміну 
від інших теорій він дав біологічну модель ін-
телекту. Увага до цієї галузі психології поси-
лилася тоді, коли йому доручило французьке 
керівництво створити стандартизований тест 
для виявлення рівня інтелекту дітей. Аналі-
зуючи відповіді дітей, визначаючи їх причи-
ну, Ж. Піаже виявив закономірності розвитку 
процесу мислення у дітей, почав працювати 
над вивченням інтелекту. В ході проведення 
численних експериментів Він зробив висно-
вок, що для досягнення певної стадії розвитку 
діти формують свої судження, опираючись в 
більшості на перцептивні, а не на логічні про-
цеси. На його думку, процес розвитку інтелек-
ту відбувається наступним: 

• від народження до 1,5–2 роки – сенсомо-
торна стадія; 

• від 2 до 7 років – доопераційна стадія; 
• від 7 до 11–12 років – конкретних опера-

цій; 
• з 12 років – стадія формальних операцій. 
Ж. Піаже вважав, що розвиток дитини – це 

процес, який має певні особисті, незалежні 
від волі людей внутрішні закономірності. Од-
нак, деякі сучасні критики Піаже вважають, 
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що він недооцінював рівень інтелектуально-
го розвитку дитини-дошкільника. Критики 
Піаже стверджували, що виділені Ж. Піаже 
стадії свідчать про етапи мовного, а не інте-
лектуального розвитку. Дитина може знати, 
розуміти, але бути не в змозі пояснити своє 
розуміння так, як це властиво дорослому. Ви-
явилося, наприклад, що якщо не спиратися 
на мовні висловлювання дитини при оцінці 
його інтелекту, то діти вже 4–5-річного віку 
можуть демонструвати розуміння принципу 
збереження речовини при зміні форми і роз-
ташування предметів. Як засвідчив аналіз, 
проблема інтелектуального розвитку була ак-
туальною у всі часи, її вивчало багато вчених, 
психологів, педагогів. На сьогоднішній день 
вона не втратила своєї актуальності, адже за 
допомогою інтелекту людина здатна орієнту-
ватися в навколишньому середовищі, адекват-
но його відображати й перетворювати, мис-
лити, навчатися, пізнавати світ і переймати 
соціальний досвід, спроможна розв’язувати 
завдання, приймати рішення, розумно діяти.

Відтак, аналіз наукової та методичної лі-
тератури засвідчив, що інтелектуальний роз-
виток дітей дошкільного віку має першоряд-
не значення, тому що формує навички для 
успішного оволодіння навчальною діяльніс-
тю. У дошкільному віці швидкими темпами 
відбувається накопичення знань, удосконалю-
ються пізнавальні процеси, формується мова. 
Дошкільнята з розвиненим інтелектом швид-
ше освоюють і запам’ятовують новий матері-
ал, більш впевнені у власних силах і, як пока-
зує практика, мають більше бажання вчитися. 
У розвитку інтелектуальних здібностей до-
шкільнят особливе місце займає дидактична 
гра, яка є засобом навчання і допомагає дітям 
засвоювати і закріплювати знання, а також опа-
новувати способами пізнавальної діяльності. 

Суттєву роль в інтелектуальному розвитку 
дошкільників відіграють специфічні види ди-
тячої діяльності (малювання, аплікація, ручна 
праця), серед них і конструювання. Людина, 
яка здатна конструктивно мислити, швидко 
вирішувати логічні завдання, найбільш при-
стосована до життя, так як швидко знаходить 
вихід зі скрутних ситуацій, бере раціональне 
рішення. 

Вплив конструктивної діяльності на інте-
лектуальний розвиток дітей вивчав А.Р. Лу-
рія. Ним був зроблений висновок про те, «що 
вправи в конструюванні мають істотний вплив 
на розвиток дитини, радикально змінюючи 
характер пізнавальної діяльності» [5, с. 8].

Конструктивна діяльність займає вагоме 
місце в дошкільному вихованні і є складним 
пізнавальним процесом, в результаті якого 
відбувається інтелектуальний розвиток ді-
тей: дитина опановує практичними знаннями, 
вчиться виділяти істотні ознаки, встановлю-
вати відносини і зв’язки між деталями і пред-
метами.

Важко уявити більш популярну і захоплю-
ючу дитячу гру, ніж конструктори «LEGO». 
Починаючи з 1949 року, коли перші набори 
«LEGO» з’явилися в магазинах, кольорові 
пластмасові кубики допомагають батькам по 
всьому світу виховувати тямущих, розвине-
них і захоплених малюків [4, с. 16]. 

Іграшки «LEGO» не є токсичним, оскіль-
ки в своєму складі містить мікс натуральних 
речовин, таких як шерсть, бурштин, смола і 
протеїн. Завдяки відсутності цинку, кадмію 
і ртуті в складі конструкторів «LEGO», вони 
повністю відповідають всім міжнародним 
стандартам якості дитячих товарів.

«LEGO» зроблені спеціально для моделю-
вання різноманітних життєвих ситуацій, а та-
кож всіляких варіантів їх вирішення.

Ігрові набори «LEGO»:
• «LEGO Duplo» – діти можуть приміряти 

різні професії, побути пожежниками, лікаря-
ми, гонщиками, льотчиками, водіями, фер-
мерами. Дівчата можуть зайнятися, будівни-
цтвом будинку з кількох кімнат;

• «LEGO Technic» – представляє набори 
транспортних засобів: гоночні автомобілі, 
всюдиходи, машини-амфібії, вертольоти, під-
водні човни і т.д.

• «LEGO City» – можна вибудувати місто 
з поліцією, телевізійної знімальної групою, 
майстернями, пляжем, космодромом.

Для вихователів дитячого садка викорис-
тання «LEGO» конструктора є чудовим засо-
бом для всебічного розвитку дошкільників, 
що забезпечує інтеграцію різних видів діяль-
ності.
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За допомогою конструктора «LEGO» ви-
рішуються завдання освітньої діяльності з 
дошкільниками за наступними напрямками:

1. Розвиток дрібної моторики рук, стиму-
люючи в майбутньому загальне мовленнєвий 
розвиток і інтелектуальні здібності.

 Сучасна педагогіка і дитяча психологія 
прекрасно простежила взаємозв’язок між роз-
витком мозку і розвитком моторики рук. Очі 
й вуха – органи, які сприймають інформацію, 
але закріплення цієї інформації проводиться 
методом дії. Діяльність мозку безпосередньо 
пов’язана з дією рук, зі здатністю точного і 
тонкого маніпулювання ними. Тому такі ігри, 
як конструктор «LEGO», є саме тими мето-
диками, які розвивають мислення в прямому 
сенсі цього слова.

2. Навчання правильному і швидкому орі-
єнтуванню в просторі.

3. Отримання математичних знань про ра-
хунок, форму, пропорції, симетрії.

4. Розширення своїх уявлень про навко-
лишній світ, архітектуру, транспорт, ланд-
шафт.

5. Розвиток уваги, здатності зосередитися, 
пам’яті, мислення.

Коли дитина намагається зібрати кубики 
конструктора в єдине ціле, він тренує і роз-
виває моторику рук. Одночасно задіються зо-
рові рецептори, і координуються рухи. Так, 
відбувається розвиток мозкової діяльності, 
яка поступово розділяється на конструктивне 
і образне мислення. Розвиваючі ігри, подібні 
«LEGO», значною мірою впливають на роз-
виток образного і конструктивного мислення 
саме з цієї причини.

6. Навчання уяві, творчому мисленню.
Один з проявів творчих здібностей – вмін-

ня комбінувати знайомі елементи по-новому. 
Робота з «LEGO» – елементами стимулює і 
розвиває потенційні творчі здібності кожної 
дитини, вчить його бачити і руйнувати, що 
теж дуже важливо. Руйнувати не агресивно, 
не бездумно, а для забезпечення можливості 
творення нового. Ще В.В. Зеленський в кла-
сифікації ігор, наводячи приклади конструк-
тивних і деструктивних ігор, говорив, що по-
треба в руйнуванні зберігається у дитини до 
кінця дошкільного віку. Але, ламаючи свою 

власну споруду з «LEGO», дитина має можли-
вість створити іншу або добудувати із звіль-
нених елементів деякі її частини, виступаючи 
в ролі творця.

7. Оволодіння умінням подумки розділити 
предмет на складові частини і зібрати з час-
тин ціле.

8. Навчання спілкуванню один з одним, по-
вага свого і чужого праці.

Педагог керує практичною діяльністю 
дітей та їх взаємодією, орієнтує дітей на ко-
ректну взаємодію в процесі конструювання 
і в момент обговорення результату роботи. 
З одного боку, педагог спонукає дитину до 
активної позиції, ставить його в умови, які 
спонукають приступити до діяльності. З ін-
шого – виховує відповідальність, вміння під-
корятися вимогам колективу, проявляти вза-
ємодопомогу, допомагати тим, кому важко, 
знаходити способи самовираження. Це дуже 
важливий результат спільної конструктивної 
діяльності. Інакше кажучи, педагог вирішує 
завдання формування і розвитку у дітей ко-
мунікативних та регуляторних здібностей і 
моделювання різних типів взаємодії дітей  
[5, с. 112 – 115].

Молодша група. За методикою в молодшій 
групі роль ведучого завжди бере на себе до-
рослий, так як діти ще не можуть розподілити 
свої ролі в грі. Для дітей молодшої групи пе-
дагог вибирає найпростіші ігри. Метою ігор є 
закріпити колір (синій, червоний, жовтий, зе-
лений, білий) деталей конструктора «LEGO», 
форму (квадрат, прямокутник).

Середня група. Діти вже знають колір 
деталей, форму. Тому ігри трохи ускладню-
ються. Діти вчаться працювати за картками 
із кольоровим зображенням. Метою гри є на-
вчатися користуватися картками, запам’ятати 
назви деталей конструктора «LEGO», роз-
вивати увагу, швидкість, координацію рухів, 
мислення.

Старша група. Діти старшого дошкіль-
ного віку в іграх більш самостійні і можуть 
взяти на себе роль ведучого. В іграх розвива-
ються колективізм, пам’ять, мислення.

В цілому головним завданням «LEGO» є 
винахід не цілих іграшок, а тільки одиничних 
елементів, які можна збирати і розбирати. За-
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вдяки цьому дитина має повну свободу дій. 
Діти вчаться складати моделі і з’єднувати ці 
іграшки з іншими іграшками, перебудовувати 
їх, і знову розкладати.

Висновки. Узагальнивши вищезазначене, 
можна стверджувати, що конструктивна ді-
яльність займає вагоме місце в дошкільному 
вихованні і є складним пізнавальним проце-
сом, в результаті якого відбувається інтелек-
туальний розвиток дітей: дитина опановує 
практичними знаннями, вчиться виділяти 
істотні ознаки, встановлювати відносини і 
зв’язки між деталями і предметами. Однією з 
сучасних форм інтелектуального розвитку є, 
«LEGO» – конструювання. Як показують екс-
периментальні дослідження психологів, гра з 
«LEGO» ефективно сприяє розвиткові дітей: 
розвиває дрібну моторику рук, навчає дитину 
орієнтуватися у просторі, допомагає в оволо-
дінні математичними знаннями, розвиває пси-
хічні процеси, допомагає дитині навчитися 
поважати свою і чужу працю.

Зміст статті дає підстави для висновку, що 
використання конструкторів «LEGO» в на-
вчально-виховному процесі дозволяє в цілому 
підвищити рівень загального інтелектуаль-
ного розвитку дітей старшого дошкільного 
віку, що проявляється у підвищенні їхньої 
комунікативної компетентності дітей, фор-
мує уявлення дітей про навколишній світ, та 
їх відношення до тієї або іншої проблемної 
ситуації, сприяє навичкам активної та твор-
чої колективної взаємодії, розвитку творчого 
потенціалу дітей і підвищенню рівня їх соці-
альної адаптації. «LEGO» конструктор можна 
використовувати на заняттях з конструюван-
ня, математики, ознайомлення з навколишнім 
середовищем, фізкультурних заняттях, з під-
готовки до навчання грамоти, в іграх – теа-
тралізаціях, в дидактичних іграх і вправах. 
«LEGO» можна використовувати майже у 
всіх життєвих процесах дитини, тому по-
зитивні зміни у вихованні і навчанні дитини 
обов’язково відбудуться з певним часом.
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